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அம்பாளின் பல நாமங்களில 
அபிதகசாம்பாளு்கக டநரர்தமிம 
உணணமுனலதப்பன் இட்டு அனழை்ககம் 

வழை்ககல தபதர அபிதாவாய்்க கறுகதபின், 
அபிதா= ஸ்பிர்ககாத ஸ்பிரச்கக இதலாத, 



என்கிற அரர்தர்னத நாடன வரவதர்த்க 

தகாணடடன்.
        லா.ச. ரா.
--------------------



அபிதா - 1 

வணடியன் குடவகர்ுல எுரவணடிகள 

டமடலடத சிரந்த விடும் டபால கடந்தன. 
மிலகளின் ரா்ஷஸப் பனகப் டபா்கககள, மில 

காம்பவுணடில நல்ககிர மனலகள, ரயல 
ுடீதரன இிறங்கம் பளுர் தா்கககள, உடடன 

ததார்ு்க தகாணடு ஏறும் சிரவுகள, மனலகள, 
மனலனத்க கனடந்த சுரங்கங்கள, சுரங்கர்தள 
நுனழைந்ததம் ஓடட்டச் சர்தம் அன்ி 
மற்ிறனனர்தம் அதுள மூமகப் டபான 

காிரருள, சுரங்கர்ுனின்றும் தவளிப்பட்டதம் 
கணனண உறுர்ு்க தகாணடு தபருகம் ஒளி 

வீமச்ச, அகன்ிற னமதானங்கள, அடரந்த 



காடுகள, காடுகளில டமேயம் மான் கட்டங்கள 
தனல நமிரனகயல டமடல கனு பிிரந்த 

தகாம்பகள, கட்டான் கட்டானாய் வணடி 
டவகர்ுல முகம் ுரும்பம் வதலகளில 
பயரகளின் பச்னச நடுவில சவப்பம் மஞ்சளும் 
தவளனுேயம் உதாவுமாய் ஆண தபணகளின் 

ஆனடகள, கந்தல முடிச்சுகள, தகாணனடகள, 
வானில பகல பூரா சரதச்ககரம் உழத உருணட 
பானதயல முனுர்தப் பழர்தப் பல 

ரங்ககளில சாய்ந்த ஒளி்ககுரகள, பலவியல 
பூமினத்க கிவவி்க கடிர்த டமல கவிந்த 
வான்கவானில சந்ுத விந்ததவன்க கட்டித 

ந்ஷர்ர்க கடுகள, டநரம் முுரந்த எழந்த 
டதாப்பகளினடடத எங்களுடன் கடடவ குர்த
ஓடடிவரும் நலா ுடீதரன்க கனுகளின் 
ச்ககலினின்று விடுதபற்று ஆகாத வீுயல 
உருணடதம் பாலர்தடியல உருவிவிட்ட ஜல 

ஜிரனகயன் தகதகப்ப, 'ுடும் ுடும்' என 
அுரந்த தகாணடு எங்கனு்க கட்ககம் 

பாலங்களின் இரும்பர் தூலங்க -



- இர்தனனேயம் டகார்த  ஊடுருவித உளசரடாய் 

வணடியன் தபருமூச்சு; ஒரு சமதம் அதன்  ஊதல

உவனகயன் எ்ககாும்; ஒரு சமதம் டவகர்ுன் 

தவற்ிப் பிளிறு; மறுசமதம் அத இழர்தச் 
தசலலும் சறு உலகர்ுன் சுனம கனர்ுனின்று 

இழர்த பாகாய், அத தசலலுமிடம் டசரும் 

வனர, அதன் கரப்பர்ுல தாங்கத அர்தனன 
ம்ககளின் அவரவர விுயன் தனிர்தனி 

சஞ்சலங்கள, பிிரகள ஒன்று ுிரர்த ஓடல்ககரல 

தீன்ககரல -

சாவிர்ிர முகம் பூரா விதவட்டம்.

முந்தாநாளிரவிலிருந்டத பச்னச்க கழைந்னத 
மாுிர ஜன்னடலாரர்னதப் பிடிர்த்க 

தகாணடுவிட்டாள.

அவனுப் பாரர்தால ஒரு ப்ககம் சிரப்ப 

வருகிறத. அட்கக்க தகாளகடிறன். வலத 
தபாட்டில அனட நனர டதாய்ந்ுரு்ககிறத. 



(நனரனத ஒப்ப்க தகாளு மாட்டாள. 
"பூசணி்ககாய் நறு்ககத னகடதாடு நனனவு 

மிறுதா ததாட்டுணடுட்டடன்." இன்தனாரு 
சமதம் அதடவ டதனனர் ததாட்ட னகதாக 

மாிவிடும்.) தகாஞ்ச நாுாகடவ இடத 

கணணில நர வடிகிறத. கணணாடி டபாட்டு்க 

தகாளு மறு்ககிறாள. முகம் தகட்டு விடுமாம்.

"அப்படி ஒரு கண அவிஞ்சு டபானால 

இன்தனாண்ண இரு்கக. அதவும் டபாச்சுன்னா,
னகனதப் பிடிச்சு, அனழைச்சுணடு டபாய், 
'இததாணடி தாஜ்மஹைால', 'இததான் 

காஞ்சபரம் னகலாசநாதர டகாவில', 'இததான் 

அகணட காடவிர', 'இததான் நம் பூரவிகம், 
தசாந்த மணனணர் ததாட்டு்க கணணில 

ஒர்ு்கடகா, வாயல கட தகாஞ்சம் அளளிப் 

டபாட்டு்கடகா'ன்ு அப்பிறமாவத இடம் 
இடமா அனழைச்சுணடு டபாய்்க காணபி்கக 

நங்கள இரு்கடகள. இலனலதா? அப்படி ஒரு 

தகாடுப்பினன இலலாட்டாலும் டபாிறத. 



காலடியல கல தடு்ககனால பிடிச்சு்கக 

மாட்டடுா? ஏன் சும்மாயரு்கடகள? 'ஆஹைா 

அத்கதகன்ன?'ன்ு தமப்ப்கடகும் தசாலல்க 

கட வாதனடச்சுப் டபாச்சா? பருஷாடு 

இப்படிர்தான்" - என்று எங்டகும் தகாணடு 

டபாய் முடிர்த, மூ்கனகச் சந்ு, உிஞ்ச, 
சடுசடுர்த அடுர்தாற்டபால சிரர்தர் தாடன 

ஓடய்ந்தவிடுவாள.

"ஆமாம், நான் இப்படிததலலாம் இலலாட்டா 
நங்கள என்கக்க கட்டியரு்ககம் அசட்டுப் 

பட்டர்னத எப்படி நனல நாட்டி்ககிறத?"

பாவம், அவள ஆர்ுரப்படுவுல 

ஆச்சரதமிலனல. நானாவத விதாபார 
நமிர்தமாய் சுற்று வட்டாரம் டபாய் 

மீளவதணடு. பிரதாணர்த்கடக அவளு்கக 

வாய்ப்பிலனல. எங்களு்கக உிறவுகள, 
டவணடிதவர டவணடாதவர எலடலாரும் 

எங்கனுச் சுற்ிடத இருந்தவிட்டாரகள. 



அர்தனன டபரும் அவனுச் சாரந்தவரகடு. 
பினழைப்னபர் டதடி தூரடதசம் வந்தவிட்ட 
இடர்ுல என்கதகன்று தனிதாகர் தாதாுகனு 

முனு்கக னவ்கக முடிேயமா?

கணடடத காக
தகாணடடத டகாலம்
வந்தடத லாபம்

இன்று இப்படிப் டபாச்சா?
நானு என்னவாகடமா?

என டநரர்னத்க காசாக எணணி எணணி்க கதர்த 

அந்நாளில :

"அடதா அந்த வீட்டில இன்று சமாராதனன"

"இந்த்க டகாவிலில உச்ச டவனு்கக உணனட்க 

கட்டி"

என்று என்கக்க னகஜானடதாகடவ வயற்று்கக 
வதகாட்டிதவன் எவனாயும் அவன் 



வதத்கக என் வதத ஏற்ப என் அணணடனா 

தம்பிடதா; தாகர்த்ககர் தவி்கனகயல ஏந்ுத 
னகயல கணடி மூ்கக வதடதா கடர்த வாய் 

வதடதா ஜலம் வாரர்தவள என் தங்னகடதா, 
தாடதா.

டபான புுல நாட்கள இப்படி்க கதந்த ஒரு 

வாரர்தள ஒரு நாள வயற்ில  ரர்தணி, 
கணணில உசனர னவர்த்க தகாணடு சர்ுரர்தர்

ுணனணயல அணணாந்த படுர்த, கனர 

விட்டர்ுல, என் கண்ண்ககர் ததிரதாமல, 
கணணில நற்கம் உசரு்கக மட்டும் ததிரேயம் 
என் விுடதட்னடப் படிர்த்க 

தகாணடிரு்கனகயல, தமன்கதகட்டு கானர 

நறுர்ுயிறங்க என்னிடம் வந்த:

"தாரப்பா ந? முகர்ுல காடவிரர் தண ததளிந்த 

ந்ககிறடத!" என்று தாடன டபச்சுர் ததாடுர்த, 
விவரம் வாங்க்க தகாணடு, "சிர சிர - இடதா என்

பிஸிதனஸ் விலாசம்; நானு்க கானல பர்த 



மணி்கக வந்த டசர" என்று உர்ுடதாகம் 

தந்தவன் கடவுள.

முதலாளி தசாற்படி வரவுதசலவு்கக இரணடு 
கண்கக எழுனாலும் என் கண்கக இரணடுடம 

அவரு்ககப் பிடிர்ுருந்தத.

சுருட்டினத டபாக, சுரணடினத டபாக, 
எஞ்சதத அசலு்கக லாபம் என்கிற கண்ககல 

லாபம் தபருக, நாுனடவில லாபம், முதனல 

விழங்கத பின், லாபர்ுற்க லாபம் ுகட்டல 
தட்டின பிிறக, நஷ்டதமன்பத லாபர்ுல 

நஷ்டம்தான்.

ஆனால அந்த முஷன் ததாட்டததலலாம் 

தபான். தசலவமும் இரு்ககமிடர்ுல தான் 

டசரந்த தகாணடிரு்ககம் என்பத அுபவ ருசு. 
அவரு்கக்க கனிறவிலனல. அதனால என்ககம் 

கனிறயலனல.



ஒதராரு சமதம் என்ககர் டதான்றுவதணடு, 
அன்று பட்டினியல சர்ுரர்தர் ுணனணயல 
அணணாந்த படுர்த விட்டர்ுல என் 

விுடதட்னடச் சிரதாகர்தான், என்னன 

அிதாமடல படிர்ுரு்ககடிறன்.

விு்கக்கக ஏற்ினால தவளிச்சம்.

ஆனால விடிவு என்னடவா டவனுயல தான்.

பிிறக ஒரு நாள மானல, என்னன அவர 

வீட்டு்கக்க கட்டிப் டபாய்,  ஊஞ்சலில தன்ககச் 

சிரதாக உட்கார னவர்த்க தகாணடு:

"சாவிர்ர! டிபன் தகாணடு வா!" என்று 

அனழைர்த அவள வந்ததம்:

"சாவிர்ர, நமஸ்காரம் பண்ண. பின்னால இவன்
உன்ககர் டதாப்ப்க கரணம் டபாட்டால அத 

இவன் தனலததழர்த. இப்டபா ந நமஸ்காரம் 



பண்ணவததான் முனிற. என்னப்பா, உன்கக 

'ஷா்க'கா? நான் 'பிஸிதனஸ்' பணிறடத 

இப்படிர்தான். சம்பந்தம் பணிறத ஒரு தபிரத 

'பிஸிதனஸ் டீல' தான். உன் கலம், டகார்ரம் 
உன்னன்க டகட்டு நான் ததிரஞ்சு்கக டவணடாம்.
என் தபணனண உன்கக்க தகாடு்கக இந்த 
தரணடு வருஷமா உன்னனப் பற்ி என்ககர் 

ததிரஞ்சத டபாதம். எலலாடம ததிரந்த 
வனர்ககம் தாடன! மிச்சதமலலாம் 

தணிச்சலதான். வாம்கனகயன் நதுடத 

தணிச்சல தான். என் தபண்ண்ககர் தாயலலா்க 
கனிற ஒன்று தவிர டவறு தபருங்கனிற தாரும் 

தசாலலிவிட முடிதாத. பண்ககாரப் 

தபண்ண்கக, பிரசாரகன் டபாட்டு்க தகாடுர்த 
காப்பினத தவளளி டம்ுிரல ஆற்ி்க 

தகாடு்ககர்தான் ததிரேயம், டவதிறாண்ணம் 

ததிரதாத என்று ந எணணாடத. வற்ிறல கழைம்ப, 
நா்கக ஒட்டி்ககச் தசவ்கக, உண்கனகதா சாவிர்ிர 

நன்னா பண்ணவாள. வற்ிறல கழைம்பம் சுட்ட 
அப்புாமும் நம் சீனம்க கலததய்வம். விருந்த 



சாப்பாட்னடததலலாம் அதன் காலில 

கட்டிதடி்கக டவணடும். எலலா விருந்த்ககம் 

மருந்த அதடவ விருந்த. என்ன தசாலகிறாய்?"

"இன்னி்ககம் வர்தல கழைம்பதான்!" சாவிர்ிர 

னக தகாட்டிச் சிரர்தாள. அவள சிரப்ப விளிம்ப 

உனடந்த சிரப்ப. அவள பற்கள பளிரட்டன. 
("சாதாரண தநல உமினதச் சுட்டு்க கிரப்தபாடி 

தான். ஆணகள நங்கள தகாணடாடும் டபஸ்ட் 

அலல. டபஸ்ட்டு்கக என்ககப் தபாறுனம 

கனடதாத.") சிர்கனகயல பருவ நடுவில 

மூ்ககர் தணடு சுருங்கற்று.

"உங்கள மாப்பிளனு வரப்டபாிறாரு 
என்னிடம் ஒரு வாரர்னத முன் கட்டிச் 

தசான்டனுா? இடதா ஒரு நமிஷம் 

தபாறுர்த்கடகாங்டகா. நாம் டபசணடிரு்ககிற 
டநரர்த்கக சர்ககனரேயம் சாதமும் நமிஷமா 

கனரஞ்சுடும். வீட்டு்ககப் தபண்ணம் நாடன, 
தபணனணப் தபர்தவளும் நாடனன்ு இரு்கக;



நான் என்ன பணண முடிேயம்? அப்பாடவ 

எப்பவுடம இப்படிர்தான்! ஆனால நான் தனிதா 

தசாலல என்ன இரு்கக? அவர சுபாவம் 
இர்தனன நாளில உங்களு்கடக 

ததிரஞ்சரு்ககடம!"

மனம்விட்ட அவள சிரப்பில, என்ுடன் அவள

உடடன டநிரனடதாக்க தகாணட சகஜர்ுல, 
என்ககர் தன் சம்மதர்னதர் ததிரவிர்த 

முனிறயல, அவள தபணனம்ககப் பங்கம் 

கற்பி்ககம் படியலனல. அவள தசான்னபடி, 
அவள சமநனல அப்படி.

ஆனால சாவிர்ிர ஒன்றும் டசானடயலனல. 
அவள தனிதழைக ஏதம் தசய்த 

தகாளுவிலனல.

ஆனால தசலவர்த்கடக ஒரு கனுேயணடு.

பிிறவியடலடத வுர்த்கக ஒரு டதாரனண 



உணடு.

உர்டதாகம் தந்தவன் கடவுள.

தபணனணர் தந்தவன் மாமனார.

மாமனாரானடதாடலலாமல, அந்தச் சுரு்ககல, 
அடத சா்ககல, பாட்டாளியலிருந்த 
விதாபாரர்ுல என்னனர் தன்டனாடு 

கட்டாளிதாகவும் ஆ்கக்க தகாணட பின், 
எங்களு்கக்க கண மனிறவாக, ஆனால தவிறாமல

எங்கள காத படும்படி என்கக double event 
என, சப்பந்ுகளினடடத டபர வழைங்கலாயற்று.
முதலாளி்கக மாப்பிளனு, தசார்த்ககம் தர்த.

ஆனால அவரகள ஆர்ுரர்ுல ஆச்சிரதமிலனல.
என் அுரஷ்டம் என்கடக 

பிரமிப்பாயரு்ககிறடத! கண கடாக நடப்பத 
தகாணடட கனத எழுதாகிறததன்ிறாலும் 

கனதயல படிப்பத அுபவமாக நகமந்ுடில, 



அத சமாதானமாவுலனல. அுல கனதயன் 

இன்பமிலனல. ஒரு ுுசான புதான் 

ததிரகிறத. எந்தச் சமதம் கனவு கனலந்த 
எப்டபா நனவில விதப்டபா என்க கனவு 
கனலேயம் சமதர்ுற்கஞ்ச நனனவ நாடன 
எுரதகாளு்க கணனண்க கச்கக்க 

தகாளகடிறன். ஆனால நான் காணபதாக 
நனனர்த்க தகாளளும் கனடவதான் நான் 
கணவிதர்த நனவு எனர் ததளிதர் ததளித்க 

கழைப்பம் தான் கடுகிறத.

மணமான புுல சாவிர்ிர என்னனதனடதர் 
தான் தான் அுரஷ்டசாலி என்று தசாலலி்க 

தகாளளும் டபாத என்கக ஒரு டகளவி. அவள 

டபச்சல உபசாரம் எிவவுவு, உணனம 

எிவவுவு?

உணனமயல டகலிதா?

உணனமடத டகலிதானா?



ராஜா மணந்த பிச்னச்ககாிர ராணிதாகவிடலாம்.

ஆனால ராணி மணந்த ஏனழை, ராஜா இலனல, 
என்றும் அவன் பிரனஜதான்.

இப்படி என்ககர் டதான்ிற்க காரணம் என் 

சந்டதக மனப்பான்னமதாடனா, அலலத 
ராணினத மண்ககம் உச்சர்த்கக உதரந்த பின் 

அதனாடலடத டநரந்த உச்ச்ககனலடவா, அலல 
என் வறுனம நனனவுகளிலிருந்த முற்ிலும் 

என்கக விடுதனலயலனலடதா, அலல என் 

சப்பந்ுகளின் மனிறமுகமான ஏுனடமா - 
இனவததலலாடம டசரந்தடதா - நச்சதமாகர் 
ததிரதாத. ஆனால ஒன்று பிரந்தத. 
நாுனடவில, எங்டகா நனனப்பின் 

அடிவாரர்ுல மனம் கசந்தத.

என் வாம்கனக கறு்ககசந்ுல நுனழைந்த தன் 

பாட்னட தப்பி விட்டத.



முதலாளி மகனு மணந்த மூலம், எங்டகா, 
ஏடதா முனிறயல, என் நாணதம் பிடபான 

உணரவு.

களி்ககப் டபான இடர்ுல, குர்ுல மூமகன 

சமதர்ுல, விரலிலிருந்த டமாுரம் நழவி 

விட்டாற்டபால.

பிடிபடாத தாத இந்த்க கசப்ப, பிரதாத டகாபம், 
இனம் ததிரதாத ஏ்ககம், காரணம் காட்டாத 

ஏய்்கக ஏய்்கக, அதன் மூட்டம் மட்டும் எங்கள 

உிறவில கவிந்தத.

அற்ப விஷதர்ுல தான் ஆரம்பி்ககம். 
அடிததடுர்த்க தகாடுர்தவன் 

நானாடவயருப்டபன். ஒரு தசாலலு்கக எுரச் 

தசால ஒன்பத தசால; படிப்படிதாக ஏறும் 
வாரர்னதர் தடிப்பில, சணனடயன் காரணம் 
மிறந்த டபாய் தவற்ி்க தகாடி கனடச வாரர்னத

தாரு்கக எும் வீிறாப்பர்தான் மிச்சம்.



ஆனால சாவிர்ிரயடம் ஒரு கணம். அவள 

கசப்பற்ிறவள. அவள don't care மாஸ்டர. 
வாரர்னதகனு்க தகாட்டிவிட்டு 

டகாபர்ுலிருந்த விடுதனல கணடு, டநரந்தனத 
நமிஷமாக மிறந்த உடடன கலகலப்பாக 

விடுவாள. மிறு அவள தவற்ி. அவள உதரந்த 
சர்ககர்தான் எும் இந்த உளளுணரடவ என் 

டவதனன. கடிர்த பற்களினடயல 
தசாலலர்தகாத வாரர்னதகள நா்கக நுனியல 

என்ககர் தவி்ககம்.

இடிேயம் மின்னலும் அடுர்தர் தடதடதவன 

மனழை. சணனடப் டபாலடவ சமரஸர்ுலும் 

அவள தான் முதல. ஆனால பாம்ப்ககப் படம் 
படுர்ததால அதன் டகாபம் தணிந்தததன்று 

அரர்தமிலனல. சீற்ிறர்ுன் வாலில ததார்ு வந்த

எங்கள சமாதானமும் மூர்ககம்தான். 
உணனமயல அத சமாதானம் அன்று. தவட்கம் 
தகட்ட இுனம தவி. அப்பட்டமான 



சுதநலர்ுன் சகரம். சணனட வத நனிறவு 

காணாத வஞ்சம் சனதமூலம் டதடும் வடிகால. 
 ஊன்தவி தணிந்ததம் மறுபடிேயம் 
தனலகாட்டுவத அவரவர தனிர்தனி எும் 

உணனமதான். ததளிந்ததனாலாத பதன் 

கசப்பர்தான்.

ஒரு கட்டில இரு பலிகள வனுதவந்தன. 
ஒன்னிறததான்று கிவவி்க கதர்த்க தகாணடு 
ஒன்ில ஒன்று பனதந்த ஒரு பந்தாக 
உருளனகயல எந்த சமதம் சணனடயலிருந்த 

சமாதானம், சமாதானர்ுலிருந்த 

சணனடததன்று அனவகடு அிதா. மூல்க 

கரூரர்ுன் இரு விளுலகள.

இம்மாுிர முரட்டு டவனுகளின் அசுயன் 

இன்ப மத்ககர்ுல முனகவாள.

"ஒரு கழைந்னதயருந்தால நம்ககள இிவவுவு 

டவற்றுனம யரு்ககமா?"



"அத ஒண்ணதான் கனிறச்சல. எங்குால 
முடிதாமல உங்குால முடிந்தத இந்த்க 

கழைந்னத தபறுதல ஒன்றுதாடன!"

அவள எழந்த உட்காருவாள. மறுபடிேயம் 
எங்கனுச் சமந்த அந்தரம் சலிர்ககம்.

"எங்கள வர்ககர்னத நங்கள பதப்பதன் அரர்தம் 

என்ன? உங்கள அம்மாயலலாமல உலகர்ுல 

நங்கள டநராடவ entry தா? அவதார 

பருஷனா்ககம்!"

புல டபச இதலாமல என்கக 

வாதனடர்தவிடும்.

என் தானத நான் அிடதன். டதாய்ப்பதற்கர் 
தணினதச் சுருட்டி்க தகாணடு வாய்்ககாலு்ககச் 
தசன்ிறவள உச்சடவனு தாணடிேயம் 

ுரும்பவிலனல.



 ஊதரலலாம் டதடிவிட்டு, பிிறக கழைனி்ககாட்டில
தரவு கணற்ில கணதடடுர்த உடனலர் தூ்கக்க

தகாணடு வந்தாரகுாம்.

எங்கள  ஊிரல தபணகள டகணியல இிறங்க்க 

களிப்பதணடு.

ஆனால என் தாய்்ககப் பழை்ககமிலனல. 
அவளு்கக நச்சலும் ததிரதாத.

நாலு டபர நாலு விதமாகப் டபச்க தகாணடனர.

வயற்ில நான் நாலு மாதப் 

பூச்சதாயரு்கனகயல, நடுநசயல எலடலாரும் 
அதரந்த தூங்க்க தகாணடிரு்கனகயல 
அம்மாவின் னக வனுதனல்க கழைற்ி்க 

தகாணடு ஓடடிவிட்ட என் அப்பன், நான் பிிறந்த 

மாதம் பர்தாகேயம் இன்ும் ுரும்பவிலனல.

"தாம்பூலம் மாற்ி்கக முன் என்னன ஒரு 



வாரர்னத கலந்ுருந்தால நான் 

தடுர்ுருப்டபடன" எனர் தவிர்தவர எர்தனன 

டபர!

"எலலாம் தசாலலி்கக டவணடிதததான்! ஏனழை 

தசால அம்பலர்ுடலறுமா?" என்று ஒரு 

தபாருமல.

"நம்கடகன் பாடு! ஆயரம் தபாய்னதச் 
தசாலலிடதும் ஒரு கலிதாணர்னதப் 
பண்ணன்ு சாஸ்ுரடம 

கட்டனுயட்டிரு்கக!" இப்படி ஒரு சுக 

தருமம் டபசற்று.

"எப்பவுடம இப்படிடத இரு்ககமா? ஒரு 
முடிச்னசப் டபாட்டு தவச்சால னபதன் 

ுருந்ுடுவான்ு பாரர்டதாம். மனிறச்சு 
தவச்சுப் பணணிட்டடாம்ு எங்கனு்க கர்தம் 

தசாலிற நா்கக அழகர்தான் டபாக்ணம். 
னபதன் இதவனர எங்கள கணதணுிரலாவத 



உலாவிணடிருந்தான். தபாண்ண எங்கள 
வீட்னட்க கால மிுச்ச டவனு முதலு்கடக 

டமாசம் வந்தாச்சு" என்று பிளனு வீட்டார 

பலம்பினர.

"இலலாட்டா உங்கள அந்தஸ்த்கக இத்கக 
டமல ஒஸ்ு என்ன எுரபாரர்டதள 

தசாலலுங்கடுன்! டகட்டுர்தான் 

ததிரஞ்சு்ககடிறடன!" என டநரு்கக டநடர சவால 

சலர.

"இந்தா ந தரணடு மாதம் தவச்சு்கடகா. அப்பிறம்
கடப் பிிறந்த டதாஷம் ஒரு மாஸம் என்கட்டட 

இரு்ககட்டும். அப்பிறம் கனட்ககட்டி 

நம்னமவிடப் பச்னசதா வாழைிறான். அவன் 

ஆறுமாஸம் டபாடட்டுடம! அப்பிறம் வருஷம் 
முடிதிறத்ககள மறு சுர்த்கக நம்மிடம் 

வந்தடப் டபாிறாள! சும்மாவா டபாடப் 
டபாிறான்? அவு்கக வாய்ச்சவள 

டலசுப்பட்டவுா 'டடப்பா!' வித 



நரம்பிலிருந்த நார உிரச்சுர்தாடன தன் கழைந்னத 
கட்டிகளு்ககச் சட்னட கவுனிலிருந்த ததிச்சுப் 

டபான தபார்தானனர் னதப்பாள!"

உடன்பிிறந்தான்மாரகள இப்படி இட்ட 
பிச்னசேயம் விட்ட ஏலமுமாய் பினழைப்ப 

ஆனபின்னர, என்னதான் சனதர்தடிப்பானாலும் 
ஒருநாள இலலாவிட்டால ஒருநாள எந்தச் தசால 

- எந்தர் டதாளிடிப்ப - எந்த ஏுனப் பன்னனக 

எப்படிர் னதர்தடதா? ஏற்தகனடவ விளிம்பில 
நடுங்க்க தகாணடிரு்ககம் கனர்னத இப்பிறடமா

அப்பிறடமா தளளிவிட 'பூ' என்று வாதால ஒரு 

 ஊதடல டபாதம்.

நாலு டபர நாலு விதமாகச் தசாலலி்க 

தகாணடனர.

பழைசு நனனவில படதமடு்கனகயல காரணமற்ிற 

டகாபர்ுல காரணமிழைப்டபன்.

"என் தானத ந ஒன்றும் 



தசாலலடவணடிதுலனல!" சீறுடவன்.

"இத்கடக உங்களு்கக இப்படிப் 

தபார்த்ககிறடத! என் வயற்ில பிிற்ககப் 
டபாகம் பிளனு்ககம் அவன் தாதானர நங்கள 

பதர்தால அப்படிர்தாடன இரு்ககம்!"

ஆச்சிரதர்தடன் எழந்த உட்காரந்டதன். என் 

கணகளில டதான்ித வினாவு்ககப் புலாய்:

"பிிறந்தால - என்று அரர்தம்" என்பாள. அுல 

என்ன ுருப்ுடதா?

இரணடு வதயலும் விருர்ுயலாத வம்சம்.

ஜன்னல வத உளவதந்த நலதவாளியல ஆள 
உதரப் படர்ுனின்று அவள தந்னத முகம் 

என்னன்க கடு்ககம். என்கக உடல, 
மணனடததலலாம் கறுகறு்ககம். ஆள 

டபாேயம், படர்ுலிருந்த என்னன்க 



கணகாணிப்ப.

படர்னத எங்கள அனிறயலிருந்த 
அப்பிறப்படுர்த அவள அடிடதாடு மறுர்த 

விட்டாள.

"உங்கனு அவர என்ன தசய்தார? ஏன், தன் 

தபண, பங்க, தசார்த எலலார்னதேயம் 
உங்களு்கடக தகாடுர்த விட்டுப் டபான 

கர்தமா?"

"ஏன், முடிந்தால தன்டனாடு எடுர்த்க தகாணடு 

டபாகட்டுடம!"

"இந்த மட்டும் கணடுபிடிச்சு தசாலலிட்டடடு! 
நன்ிததன்று ஒன்று நம்மிருவரு்ககடம 

இரு்ககட்டும்."

"நலதலணணங்கள, உணரவுகள எலலாடம 

உன்ககர் தாடன பிிறவியடலடத சாஸனம், 



என்கடகத? அப்பா டமல ப்குயல காலவாச, 
தகாணடவன் டமல இருந்தால நம் வாம்கனக 

எப்படவா உருப்பட்டிரு்ககம்."

"ஏன் இப்படி விஷமா க்ககடிறள? ப்குததன்று 

என்னிடம் என்ன எுரபார்ககடிறள? என் 
தந்னதனத நான் மறுர்த விட்டால உங்களிடம் 

ப்கு கடிவிட்டதா?"

உடடன மறுபடிேயம் சணனட.

டபச்சு்ககப் டபச்சு புலு்கக என் வானத 
அனட்ககம் டகளவிகள அவளிடம் 

எப்பவுமிருந்தத தான் என் பழ்ககம்.

பதல கனடந்த கடலில கட்டுமரம் 
அனலேயச்சயன் நுனர க்ககலின் டமல சவாிர 

தசய்தால என்ன, அனலயிறங்க மிதந்தால 

என்ன? அனல ஓடய்வத என்புலனல.

அட்கக அட்ககர் ுமிிறர் தவிர்த என் சீற்ிறர்ுன் 



எுதராலிதாய், தாமவாரர்ுல மனழைச்சாரல 

சாட்னட வீசுகிறத. ஜன்னல கணணாடியல 

தானர வதந்த வணணம்தான். தவய்யல பாரர்த
நாள மூணாயற்று. அனிறயல சுவரகள ஒட்டித 
மூனலகளில பகலிடலடத இருள டத்ககர்ுல 

அவரவர மனநனல்கடகற்ப, உருவங்கள, 
முகங்கள, தபரும் வாய்கள, முழவிதகள, 
வீ்ககங்கள ுரணடு தம் ரஹைஸ்தங்கள, 
அவஸ்னதகள ஏடதடதா தம்  ஊனமயல 

தவளியட முதன்ிறன. அனவகளின் காலம் 
கடந்த ஏ்ககம் தநஞ்சல வணடல 
இிறங்கனகயல தாதுாணா அடிப்பாரம் 

மாரனப அழர்தகிறத.

ஜன்னலு்கக தவளிடத, இன்ும் ஒரு தபரும் 
உனடப்ப்கக முஸ்ுப்பாய் ஒரு டமகர்ுரள 

கனமகிறத. இந்தப் ப்ககடம 

இனடநனலததன்படத கனடதாத. மனழை 

தபய்தால ப்ருதம். தவய்யல காய்ந்தால 
sunstroke தான்.



தமழகவரர்ுேயடன் சாவிர்ிர அனிறேயள 

வருகிறாள. டநற்ிரடவ மின்சாரம் 

டதாற்றுவிட்டத.

என் பருவங்களின் கதருந்த அவனு 

டநா்கககடிறன். அவள னகயல பிடிர்த 
தமழகவரர்ுயன் சுடிரல அவள முகம் 
டராஜாவின் தசிவவிததல ஏற்ி்க 

தகாணடிரு்ககிறத. எடுப்பான மூ்ககன் கம, 
உதடுகள சற்பச் தசத்ககலில அனமுதாக 

உிறங்ககன்ிறன. நடு வகடிலிருந்த கந்தல 

வங்க வங்கதாய், நரவீமச்ச டபால 
இருமருங்கலும் இிறங்ககிறத. அவள உடுர்ுத 

மஞ்சள 'டஸட்டின்' டசனல, அங்கர்ுரட்சகள 

டமல பாேயம் அனலகளில, இந்த மு்ககால 

இருள, மிச்சம் கால ஒளிதாட்டர்ுல 

பலி்கடகாடுகள பிிறந்த வினுதாடுகன்ிறன.

ஜன்னல கட்னடடமல தமழகன் உரு்கனக 
இரணடு தசாட்டு தசாட்டி அதன் டமல 



வர்ுனத நட்டுவிட்டு நகரகிறாள. அவள நழைல 

தபிரதாய்ச் சுவனர ஆளகிறத. சாவிர்ிரயன் 

உடலவாகம் சற்று வாளிப்பர்தான்.

என் காலடியல தனரயல அமரகிறாள.

பலி.

னகனத எடு்ககாத வனரந்த ஒடர டகாட்டின் 
வனுவு தநளிதான ஓடட்டம்டபால அவள 

உருவம், என்கக விட்டுச் தசாலல இதலா ஏடதா 

முனிறயல, தமழகவரர்ுச் சுடதராளியல இந்த

அனிறயன் டதாற்ிறர்தடன் - ஏன், இந்த 

டவனிடலாடடடத இனழைந்ுரு்ககிறத. நாங்கடு
இந்த சமதர்ுன் ஓடவிதர்ுன் வணண்க 

கனழைவில கலந்த, ஓடவிதம் உயருடன் 

மிளிரவதாய்ர் டதான்ிற்று. அபூரவமான 

அனமு எங்கள டமல இிறங்கற்று. அதன் 
இதனவ ஸ்பிரச பூரவமாகடவ உணரமுடிேயம் 

டபால அர்தனன தமர்த. பலிேயம் ஆடும், 



பாம்பம் இனரேயம், சாவிர்ிரேயம் நாும் இந்த 

சமதர்த்கக சமாதானம்.

டசாகச் சானத படரந்த கவிர்வம் நனிறந்த 
தநஞ்சல பாேயம் இந்த அருவியன் கனரயல 
எர்தனன டநரம் இப்படிடத 

அமரந்ுருந்டதாடமா!

பதலின் னமதம் அனமு.

ஜன்னல கணணாடிடமல மனழை தானர வதந்த 

வணணமிருந்தத.

சகந்தனலயன் கணணீர.

"பளிச்" "பளிச்" மின்னல டபால வலி 

தகாடிபிிரந்த மாரபள பாய்ந்தத. மானரப் 

பிடிர்த்க தகாணடடன். ப்ராணன் டபாய்விடும் 

வலி. ப்ராணன் டபாய்விடாதா?



"என்ன டதாசனன?" சாவிர்ிரயன் கரல 

எங்கருந்டதா வந்தத. "என்ன என்னடவா 

டபாலிரு்கடகள? எனத நனனச்சுணடிரு்கடகள?"

"கரடிமனல" என்டிறன். ததாணனட கம்மிற்று. 
வாரர்னத என்னிடமிருந்த பிடுங்க்க தகாணடு 

வந்தத.

"கரடிமனலதா?" அவள பருவங்கள டகளவியல 

தநிந்தன.

"நான் எங்கருந்த இங்க வந்டதடனா அந்த 

இடம்" சுதாிரர்த்க தகாணடடன். என்கடக 

ஆச்சிரதமாயருந்தத. என் பத வாமனவப் 

பற்ி்க தகாளளும்பாடில, பற்ித பின் டமல 

படரந்த பாசயல, எர்தனன வருடங்களின் 
பனதவின் அடியனின்று கரடிமனல இப்டபாத 

எழந்தத!

"கரடிமனல என்பத ஒரு கன்று. கன்ின் 



தபதடர  ஊரு்கக. கரடி நன்று தகாணடிருப்பத 

டபால கன்ின் உருவம்."

"ஓட!"

கரடிமனலயன் நனனப்படன் சாவிர்ிரனதப் 
பார்கனகயல தாடரா அன்னிதனுப் பாரப்பத 

டபால இருந்தத. தூ்ககர்ுடலடத நடந்த வந்த 
ு்ககர் ததிரதா இடர்ுல விதர்த்க தகாணடாற்

டபால. தார இவள? ஓட, கறு்கடக முனுர்த 

மனனவிதலலவா?

"ஏன் ஒரு மாுிரதா இரு்கடகள?"

"இரு்கடகனா என்ன?"

ுடீதரன என் ப்ககமாய்ச் சாய்ந்த என் காலகனு

அனணர்த்க தகாணடாள.

"இந்த சமதம் நங்கள தராம்ப 



அழைகாயரு்கடகள." டபச்சு மூச்சாய் எிரந்தத. 
"சல சமதங்களில நங்கள தராம்ப 

நன்னாயரு்கடகள. ுடீரு வதசல 

பாுேயுரந்த சட்னடேயிரச்சாப் டபால. பருவம் 
மட்டும் நனர்ககாமல இருந்தால இன்ும் 

நன்னாயருப்டபள. நங்குா மாட்டடள. நான் 

னமனதர் தீட்டி விடட்டுமா?"

"பருவம் நனர்ககாமல இருந்தால 

நன்னாயருப்டபன்."

"தனல நனர்ககாமல இருந்தால தராம்ப 

நன்னாயருப்டபன்."

"தநற்ியல டகாடு விழைாமல இருந்தால தராம்ப 

தராம்ப நன்ிறாகயருப்டபன்."

என்ுடன் ஆடமாதனனயல தனலனதப் 

பலமாக ஆட்டினாள.



"இன்ும் சற்று சனதப்பிடிப்பாயருந்தால - 
கழர்த இிவவுவு நுமாக 

இலலாமலிருந்தால-"

தனலநமிரந்த என்னனச் சந்டதகர்தடன் 

டநா்ககனாள. நான் டகலி பண்ணவத 

இப்டபாததான் அவளு்ககர் ததிரந்தத.

"உன் நபந்தனனகள இனி சார்தமிலனல. 
அன்று, முதன் முதலாய் உன்னனப் பார்கக இந்த 
அரணமனன்கக உன் தகப்பனார என்னன 
அனழைர்த வந்த டபாடத டதான்ியரு்கக 

டவணடும். தவிர-"

"ஏன் நான் வானதர் ுிறந்தாடல என்னன 
தவட்டி்க கணற்ில டபாட்க 

கார்தணடிரு்கடகள?"

அவள இனடமிப்னப்க காுல வாங்க்க 
தகாளுாமடல அடத மூச்சல டபச்க தகாணடட 

டபாடனன். என்கக டலசாய்ர் ுணிற்று.



"-தவிர, இந்த 'கணடிஷன்கள' எலலாம் 
எங்களு்ககர்தான். உங்களு்ககர்தான் ஒரு 
வதத்ககப்பிறம் வதத முழைங்காலு்கக்க கம 

நன்றுவிடுடம!"

அவளு்ககச் சிரப்ப பிட்டத.

"ஆமாம், உன்ககச் சிரப்பாய்ர்தானிரு்ககம்!" 
என்கக ஏன் இிவவுவு எிரச்சல? அவனுப் 

பார்ககடவ ுடீதரன்று தவறுப்பாயருந்தத. 
தமாழதமாழதவன்று அந்த உடல, தபிரதாய், 
சற்று டமட்டு விதகள, சிரப்பில பளிரடும் பல 
விரனச, டமாவாய்்ககதயல இதலபாய் ஒரு 

மறு, டமாவாய்்க கடியல டலசாய் உருப்படரந்த 
தகாணடிரு்ககம் இன்தனாரு டமாவாய் - 
கன்ன்க கதப்பகள - அங்கங்கள ஒிவதவான்றும் 

தனிர்தனிதாக்க கணனண்க கிரர்தன.

"இலனல, நங்கள தசாலிற ுுசு 



டவடி்கனகதாயரு்கக."

அவள ப்ககமாகச் சட்தடன்று கனிந்டதன்.

"இததலலாம் எதற்கப் படினக? சமாதானம் 

பணணி்க தகாளகிறாய் என்று அரர்தமா?"

"ஆமாம்! சமாதானம்! தவற்ி!" உதட்னடப் 

பித்ககனாள. "என்ன அரர்தமற்ிற 

வாரர்னதகள!"

"என்ன, ஞாடனாததடமா?"

அவளு்கக்க டகாபம் வரவிலனல. எங்டகா 
நனனப்பாய் என் பாதங்கனு வருடினாள. 
"அலுப்பன்ு தவச்சு்கடகாங்டகாடுன்! உங்கள
தவற்ினத விட என் டதாலவிதாடன 

உங்களு்கக மு்ககதம்! 
அப்படிடததானிருந்தவிட்டுப் டபாகட்டுடம!"



நான் அசுேயடன் தனலசாய்ந்டதன். என்ககர் 

ுருப்ுயலனல. தன் டதாலவினத அவள தாடன

என்னிடம் தாம்பூலர் தட்டில தந்தத, அதடவ 
அவள தவற்ிதாய்ர் ுிரந்த என் 

ததாணனடதடியல கசந்தத. இப்படிர் தணிந்த, 
அவனு அவள இதற்னக்கக விடராதமாய்ப் 

பார்ககவும் பிடி்ககவிலனல. ஒருவரு்கதகாருவர 
ஒருவிரடமிருந்த ஒருவர என்ன தான் 

டவணடுகடிறாம்? வாம்கனகயல 

இதற்களடுடத இிவவுவு ததவிட்டல. பா்கக 
நாள கதப்பததப்படி?

ஒரு தபரும் இடி தூரர்ுல பிிறந்த உருணடு 
தகாணடட தநருங்க வந்த தனலடமடலடத 

டபால தநாறுங்கதத. தாக கணடர்ுலிருந்த 
எழந்த அ்கனிடதவன் னகயல ஏந்ுத தவளளிப் 

பாதஸ்க கணணம் டபால, அனிற ஒரு வினாடி 

மின்னலில பளிரட்டு, அனிறயல முன்னிலும் 

காிரருள கவிந்த சமந்த தகாணடத. பலர்த 
மனழை மறுபடிேயம் பிடிர்த்க தகாணடத. 



மரங்கள, ஒப்பாிரயல தனலவிிர 

டகாலர்ுலாடின. இனலகளின் சந்த வத, 
காற்று கர்ுடத தன் காமர்னதர் தீரர்த்க 

தகாளவத டபால  ஊனுயட்டத.

ப்ககர்த அனிறயல ஜன்னல கதவுகளும் 

வாசற்கதவுகளும் 'பட்பட்'தடன்று அடிர்த்க 

தகாணடன.

சனமதலனிறயல ஏடதா சாமான் உருணடத.

சாவிர்ிர கவனி்கக எழந்த தசன்ிறாள.

இர்தனன அமர்ககுர்ுனினடடத ஜன்னல 
கணணாடி டமல மனழை தானர ஒன்ிறன்பின் 

ஒன்று இனடதிறாத வதந்த வணணமிருந்தத.

தமௌன்க கணணீர.

சகந்தனல இப்படிர்தானிருப்பாள.



டமானதானர கழவ்க கழவ கணணாடிடத 
தலலிதமான மிருதவாக்க தகாணடிருப்பத 

டபால டதான்ிற்று.

இர்தனன தபரு்ககன் மூல்ககாரணம் 
ஜலர்தளியன் முதற் கசவிடம் டபால 
பஷ்பாஞ்சலியல தநகமந்த இனிறவனின் 

இததம் இப்படிர் தானிரு்ககடமா?
--------------



அபிதா - 2 

கன்னிறடத அனணப்பத டபால, அந்த இடர்ுல

ரயல லாடமாய் ஒடிந்தத. எர்தனன நாள இந்த 
வனுனவ நாும் சகந்தனலேயம் நன்று 

டவடி்கனக பாரர்ுருப்டபாம்! ரயல கடந்த 
சட்டில தணடிர்த விழந்த கட்ககம் பாம்பின் 

தடிப்பப் டபால, தணடவாுர்த்கக மூச்சு 

இனிறப்பத டபால எங்களு்கக ஒரு ப்ரனம.

"அம்பி, இுல ஒரு நாள ஏி ந 

டபாய்விடுனவடதான்டனா?"

"ஆமாம். கரடிமனலயலிருந்த தப்ப டவறு 

என்ன வத?"



எங்கள பின், எங்கள டமல, மனல 
முன்னங்காலகனுர் தூ்கக்க தகாணடு ஓடங்க 

நன்ிறத.

கடவுளு்கக அஞ்சலி தசலுர்தகிறத என்று 

ஐதீகம் தகாணடாடிற்று. ஆனால கரடி எங்கனு 

அனண்கக வந்தததன்ிற நனனப்பில கச, 
என்கக்க கணகள தாடன மூடி்க தகாளளும்.

மனலடமல கரு்ககள பூனஜ தசய்கிறார. 
அடிவாரர்ுல அவரு்கக்க கார்ுரு்ககடிறாம்.

"நான் ரயலில டபானடதயலனல."

"நஜம்மா? ஒரு தடனவ கட?"

"எங்கள உிறவு்ககாராள  ஊரு்கதகலலாம் ரயல 

கனடதாத. எலலாம் சுற்று வட்டாரர்ுல, 
கட்ட்ககட்ட. மாட்டு வணடி, காலநனட. மனழை 



வந்தட்டா ஆறு தாணடப் பிரசல -" அவள 

என்னனப் பார்ககவிலனல. எுடர கர்தானழைப் 
பதிரல எங்கனு்க காட்டி்க தகாடுப்பத டபால 
கழர்னததாட்டும் ஓடணான் டமல அவள கவனம் 

புந்ுருந்தத. அவடு அப்படிர்தான். டபச்சு 
இங்டக, பாரனவ எங்டகா.

"ச்கக, ந என்டனாடு வந்தடனிறதா?"

ஒரு வததப் தபணணிடம் இிவவுவு 
தணிச்சலாக வாரர்னதகள எப்படிப் பலனலர் 
தாணடின எும் விதப்பினின்று பின்னர நான் 

முற்ிலும் மீணடுலனல.

அவள பாரனவ தமதவாய் என் ப்ககம் 

ுரும்பிற்று. அுல நான் கணடத அலகதமா? 
அுரச்சதா? என்னனடத அனடதாும் 

தப்பிப்டபான ுடீர மிறுதா? அவள விதகளின் 

ஆழைம் என்கக என்றுடம பிடிபட்டுலனல. 
நான் அிந்தமட்டில அனவகளில என்றுடம 

காட்டில விட்ட ுனகப்ப. எந்த இருட்டினின்று 



இந்தப் பிிறவிேயள வத தப்பி மிதந்த வந்த 

விட்ட உயர்ககிறல? அவள விதச் சமிமகள 
தமதவாய்ர் ுிறந்த நனிறந்த வதந்த 

கன்னங்களில கணணீர அருவி கணடத. அவள 

அனதர் தனட்கக முற்படவிலனல.

எர்தனன டநரம் இப்படிடத தமௌனமாய் 

நன்டிறாடமா! நர்ுதர்தவர்ுனின்று சந்ு 
உருணட கணணீரர்தளி விிரந்த இரு பாுகள 
என்க காட்டும் முனிறயல எங்கள டமல கவிந்த 

வான் கணணமும், எங்கனு ஏந்ுத பூமியன் 
வரம்பம் கண்ண்கதகட்டித தூரர்ுல விளிம்ப 

கட்டின. நாங்கள அதுள மாட்டி்க தகாணட 

கணணீிரன் நழைலகள.

கன்ின் உச்சயனின்று தீபாராதனன மணியன் 

காரனவ எங்கள டமல தீர்ககமாய் இிறங்கற்று.

காலர்னதர் தடுர்த நறுர்ுத இந்தர் 

தருணர்த்கக மணிடதானசதான் சாக. 
கரு்ககளின் னகர்தட்டில கடவுனு 



வட்டம்வரும் கற்பூரச் சுடர சாக. இர்தனன 
வருடங்கள தான் இருந்தத ததிரதாமல 

நனனவில மூமக்க கடந்த இந்த டவனு, 
ுரும்பவும் தநஞ்சல முகடு கணடதம் 

பரபரப்பர் தாங்க முடிதவிலனல. 
மார்ககனலயல ஒரு னக தவிர்தத.

"ஏன், தநஞ்சு காஞ்சு டபாச்சா? இந்தாங்டகா ஒரு 

முழங்க கடிேயங்டகா-"

என் ததாணனடயன் அனடப்ப சாவிர்ிர்ககப் 

பிரதாத. பிரதனவ்ககவும் நான் 

முற்படவிலனல. டம்ுனர அவளிடமிருந்த 

வாங்க்க தகாணடடன்.

ஆனால சல நாட்குாகடவ 

மாடிப்படிடதினால மாரப படபட்ககிறத. 
சற்று டவகமாக நடந்தால மூச்சு இனிற்ககிறத. 
டா்கடர 'ஸ்தடர்'னத னவர்த டசாுர்த விட்டுச் 

சிர்ககிறார.



"அததலலாம் ஒன்றுமிலனல. Heartbeat quite 
perfect. ஜரண்க டகாுாிறாயரு்ககலாம். அலலத

மனுல ஏதாவத idea pressure இருந்தாலும் 

இந்த மாுிரததலலாம் டநரவதணடு. இனத 

எங்கள பானஷயல psychosomatic என்டபாம். 
பாட்டிதம்மா பானஷயல 'உடம்ப கால; மனசு 

மு்ககால' என்று அதற்க அரர்தம். பாட்டிதம்மா 
பானஷன்னா சள தகாட்டாடதங்டகா ஸார! 
அததான் எழர்னதேயம் மீி, வதவததா பாட்டி 

டபர்ு்ககச் தசாலலி, டபர்ு பாட்டிதாக அவள 
டபர்ு்ககச் தசாலலி வழை்ககல வந்த 

உயரப்பானஷ. நம்ம பானஷனத விட அுல 

தான் உணனம அுகம்-" இப்படி ஆரம்பிர்த 

டபச்னச எங்டகா தகாணடு டபாவார. அடிர்த்க 

டகட்டால, "டபச்சும் ஒரு 'ட்ரட்தமன்ட்', 
எலலா்க டகாுாறு்ககம் ஒடர கட்டு மார்ுனர" 
என்பார.

ஆனால கடடவ ஒன்று. சல விஷதங்கனுப் 



பகரந்த தகாளு மனம் வருவுலனல. 
கடராதங்கனுப் பனத்கக இடம் வயறு, 
இன்பங்களு்கக இததம் என்று என் தணிப. 
இரணடுடம  ஊனம்க காதங்களதான். 
ஸ்படர்ுனின்று தநஞ்சு்கக சாவகாசமாய் 

வரவனழைர்த்க தகாணடு கமுறுனகயல, அலல, 
கனரனகயல, அப்டபாத கனடந்த உடல பூரா 

பரவுவத நஞ்டசா அமுதடமா, அனசதரும் சுனவ 

அவரவர்ககர் தனி. இனத மனனவிடத 

ஆனாலும் பகரந்த தகாளவத எப்படி? அதவும் 

சாவிர்ிரேயடனா?

"உங்கனுப் டபால நங்கடு இருங்கள. நான் 

இரு்கக டவணடாம். 'மனசல ஒண்ணம் 

தவச்சு்ககர் ததிரதாதவள; தவகளி'ன்ு கட்டின
அசட்டுப் பட்டம் அப்படிடத இருந்தட்டுப் 

டபாகட்டும். தாரும் என் தநஞ்சல 

உப்பமணனண தவச்சு தநருட டவணடாம். 
வதர்தடலடத தவச்சுணடு தவடி்ககாமல உப்பி 

உப்பி, தசர்தாலும் டவகாத பச்னசப் பணணாய் 



அழகணடு இரு்கக டவணடாம். கட்னடயடல 

தவச்சதம் காஷ்டம் காஞ்சதா, தணல 

பட்டவுடன் பஸ்மமா டபாச்சுதா? அதடவ என் 
தவளனு மனசு்கக அர்தாகதாக 

இரு்ககட்டும்."

பிராசம் எப்படிர்தான் தபணகளு்கக்க கடடவ 

பிிற்ககிறடதா!

கன்னிற ரயல பாு ப்ரதகணம் தசய்னகயல 
சுணணாம்பம் தசங்காவிேயம் ஒழக்க காய்ந்த 
டபான கலபடி்ககட்டு கதருந்த கும்பிச் சீி 
வனுந்த ஏி உச்ச டமல அடரந்த பச்னசேயள 

பகந்த மனிறந்தத. கன்ின் அடிவாரர்ுல 
படி்ககட்டு ஆரம்பி்ககம் இடர்ுல 

தமார்தாகாரமாய், முகம் டதய்ந்த கலலில ஒரு 

உரு, சற்பி தசத்கக ஆரம்பிர்தப் பாுயல 

விட்டத, நந்ுேயமிலனல நாயலும் 

டசரர்ுயலனல. தனலமுனிற தனலமுனிறதாகப் 

படி்ககட்னட்க காவல கார்த்க கட்ககிறத.



மனலேயச்சயல கருடவலங் காட்டுள, 
மரர்தடியல எழந்தருளியரு்ககம் 

ுருடவலநாதனர என்கக நன்க ததிரேயம். 
டகாபரமா, கனரதா, பந்தலா ஒன்று கனடதாத.
ப்கதரகள எழப்பப் பாரர்தம் ஒர்த வரவிலனல.
ஒன்று கனர சிரந்தத; இலனல தகார்து்கக்க 

கால ஒடிந்தத. இலனல தமய்வருந்தச் டசரர்த்க 
கன்ின் டமல தகாணடு டபாய்்க கவிர்த 
மணலும் தாளிர்த னவர்த சுணணாம்பம் 
அங்கமட்டும் இரவில மனழை தபய்த மறுநாள 

டசானட கடர் ததிரதாத கனரந்த டபாயன. 
பிிறக அவடர கனவில வந்த 

தசாலலிவிட்டாராம், “நங்கள இந்த 

சரமதமலலாம் படாதீரகள. இதடவதான் என் 

மஹைார்மிதம்” என்று. எத மஹைார்மிதம்? 
ப்க ஷகள எச்சமிட்டு, கரங்க 
தகாட்னடேயமிமந்த, தவய்யலில தவந்த, 
மனழையல  ஊி, மணனட வழ்கனக 

உருணனடதாய் வழைவழை புப்பு -



அடுர்தவர, மனலடதிறச் டசாம்பல, ஆனால 
பணணிதம் மட்டும் கட்டி்க தகாளு 

ஆனசப்பட்டவர, கன்ிறடியல படி்ககட்டில 
ஏற்ினவர்த கற்பூரர்னதர் ுருடவலநாதர 
தன்னிடர்ுலிருந்டத டமாப்பம் பிடிர்த ஏற்று்க 

தகாளு டவணடும். இலனலடதல அனத்ககட 

அவரு்கக ஏற்ினவப்பார தார? 

"ஆனால அவர ்கருனப பிரவதம் அந்த மாுிர 
சரர்தாவான்களு்ககர்தான்” என்பார தநாணடி 

கரு்ககள. கரு்ககளு்கக்க டகாபமிலனல 

கசப்பிலனல. அந்த நனலததலலாம் அவர 

எப்படவா தாணடிதாச்சு.

"எங்கள ஜாுடத விுனத தநாந்த பதனிலனல.
சுவாமினதர் ததாட்டு நடர்தம் ஜவனம் 

உருப்பட வதடதயலனல. இத கலசாபம். 
ுருஷ்டாந்தம் தவளிடத டதட டவணடாம். 
எங்கள கடும்பர்னதடத எடுர்த்க தகாளடுன். 
அிரச ரூபாய்்கக எட்டுபடி விர்த அந்த 



நாளிடலடத எங்களு்கக விடிஞ்சுலனல. 
என்னனப் பார, காரர்ுனக அமாவானச வந்தால

எழபனத எட்டிப்பிடி்ககப் டபாடிறன். அறுபத 

வருஷமா தநாணடிணடிரு்கடகன். 
இும்பிளனுவாதம். கானல இழர்தூட்டு 
தநாணடி கரு்ககளு கட்டின பட்டம் வழை்ககல 

வந்த தகட்டிப்பட்டு, ததாட்டிலிட்டு சட்டின 

சரமன்  ஊரு்கடக மிறந்த டபாச்சு. மூ்கக்க 
கணணாடி்கக்க கம்பி ஒடிஞ்சு வருஷம் மூ்ண 

ஆிறத. கயர்னதப் டபாட்டு்க 

கட்டிணடிரு்கடகன். மூ்கக்ககப் பழை்ககம் 
கண்ண்ககர் னதிரதம்ு தவிர கணணாடிதால 

உணனமதால உபடதாகமிலனல. அுல பவர 

எப்படவா டபாதாச்சு.

"சிர அததான் அப்படிப் டபாச்சா? டபாகட்டும். 
இந்த தநாணடி்ககாடலாடு எங்கள 

ச்கு்கடகற்ிறபடி - இலனல, ச்குனத மீி்க 
கலதாணம் ஆக சசு்ககளு்ககம் 

கனிறச்சலிலனல. கழைந்னதகளு தசாலடிறாம், 



ஆனால எலலாம் தபர்த கடன்கள; தவறும் 
இச்சாவிருர்ுகள. கதயல தவ்ககிறதம் 
வதர்ுல காணிறதமா உயர்க கமிதகள 

தவடிச்சதடபாக தங்கனத பிளனு ஒண்ண, 
தபண ஒண்ண. சகந்தனலனதர்தான் உன்ககர் 

ததிரேயம். அவளு்கக அணணன், அம்மா 

தசலலம், உதவா்ககனர. ஒரு நாள, என்கக 

‘உடம்ப சிரயலனல. டகாவிலு்ககப் டபா’ன்ு 

தசாலலியரு்கடகன். டவதிறங்டகா காசு தவச்சு 
டகாலிதாடப் டபாய், ஒரு கால பூனஜ, அனதேயம் 

முழங்கட்டான். விஷதம் தவளிப்பட்டதம் 

அடிச்டசன்; அதடவ சா்கக, வீட்னட விட்டு 
பன்னிரணடு வதசல ஓடடிப் டபானவன் இன்ும்

ுரும்பிவலடல. வந்தால உன் வதசருப்பான். 
நான் தசர்தப் டபானப்பிறம் பட்டனர்தார மாுிர

தகாளளி டபாடர்தான் வருவாடனா, இலனல 

அவடன தான் தகாளளி்ககனரதாயட்டாடனா? 
ஏன் முகர்னத சுளி்ககடிற? டபச்சுன்னா 

எலலார்னதேயம்தான் டபச ஆக டவணடியரு்கக.
மாமி்ககம் என்ககம் டபச்சறுந்த டபாச்சு. நடத 



கவனிச்சரு்ககலாம். இடததான் காரணம். என்ன 

பண்ணடவன்? ுருடவலநாதர பிிற்ககம்டபாடத 
பிளனுதாணடாு்கக மணனடயல 
மரர்னதேயம் காலில கருடவல முளனுேயம் 

னதச்சு விட்டுட்டார. அவரால எங்களு்கக 

முடிஞ்சத அிவவுவுதான்.

"ஆனால அம்ப, இப்டபா வரவரர் 

தளுலடலடப்பா, சகந்தனலடத கடம் 
ஜலர்னத மனலடமல தகாணடு டபாய் னவ்கக 

டவணடியரு்கக. ஒதராரு சமதம் நேயம் தான் னக

தகாடு்ககடிற. என் பாட்டன் முப்பாட்டன் 
நாளிலிருந்த இடத மாுிர ுடன ுடன 
மனலடதி சுவாமி தனலமீத தகாட்டியரு்ககம் 
ஜலர்னத டத்ககனால கரடிமனலடத முழகப் 

டபாயரு்ககம். ஆனால கணட மிச்சம் என்ன? 
இந்த விர்குதான். விர்கு என்பத என்தனன்று 

நனன்ககடிற? டதால தடுமன்; கணடு பட்டால 

கணடு பாத்ககடாத, கணடு ததிச்சு 

விழை்ணம்ு அரர்தம். டராசர்த்கக 



முழ்ககன்ு அரர்தம். பசச்சவனின் பழைம் 

கண்கக; திரசனம் தராத சரமர்ுன் ிரகாரடு; 
காடல டதஞ்சாலும் டபாய்ச் டசராத  ஊரு்கக 

வத...”

கரு்ககள டபச இன்று முழ்கக்க டகட்கலாம். 
தபாழத டபாவடத ததிரதாத. டபச்சல ஒரு 
கணடல, வாரர்னதகளினினடயனடடத 
ஸம்ஸ்கருதம் ததளிர்த டபச்சடலடத 

இன்னததன்று இனம் ததிரதா மணம் கமழம். 
தான் உளபட உலகர்னதடத எளளும் 

பன்னனகயல, டமலவாயல முன்பற்கள 

இரணடு காடணாம், ஏன் என்று காரணம் 

டகட்காமடல, தாடன: “கடழை விழைவிலனல 

வயற்றுள இரு்கக” என்று அுலும் ஒரு தபாடி.

டபச்சு சுவாரஸ்தர்ுல ஒதராரு நாள அங்டகடத 

தங்க விடுடவன்.

ச்ககப் பிடிர்த அழ்கக முணனடதவிமர்த 



னநடவர்ுதர்ுலிருந்த, மாமி சாதர்னத்க 

னகதாடலடத அளளி னவப்பாள. அிரச மட்ட 

ரகம். சவந்த ராச. இரர்தர்னத்க கலந்தாற்டபால,
ஆிப்டபாய் இனலயல சலிரர்த்க தகாணடு 

நற்கம்.

”பதப்படாடத, சுவாமி்கடக இததான்! எனத 
எங்களிடமிருந்த வாங்க்ககிறாடரா 
அனதர்தாடன அவரு்கக நாங்கள ுருப்பிர் 

தரமுடிேயம்!”

நடுவில கரு்ககள. நாும் சகந்தனலேயம் 

மூவரும் டசரந்த ஃன்னா மாுிர.

சாதம் டபாதாத. சகந்தனலததழந்த 
னகதலம்பி வந்த மூனலப் பனழைதனதப் பிதந்த

னவப்பாள.

பார்ககர்தான் பதம். ஆனால பச்கக ருச. 
இப்டபா நனன்ககடிறன். உப்பம் பளிேயம் 



ப்ககவமாய்்க கடினதால மட்டும் ருச 

கட்டிவிடுவுலனல. அன்னமிட்டாிரன் 
எணணமும் கலந்த ரஸவாதம் தான் தநஞ்சு 

நனிறகிறத.

மாமா வீட்டுச் சாப்பாட்னட இர்தடன் ஏணி 

னவர்தர்தான் பார்கக்ணம். ஆள டபாட்டு 

சனமதல. சங்கரன் இட்டததான் சட்டம். ுனம் 

ஒரு டதங்கானத உனட்ககாமல, அவு்ககச் 

சனம்ககர் ததிரதாத. மாமா வீட்டில ுனம் ஒரு 

கட்டு, கி இலலாமல சாப்பிடர் ததிரதாத. ஒரு
விருந்தாளிடதும் இலலாத பந்ுடத 

கனடதாத. ஆனால என்னன்க காடணாடம 

என்று உளடுாடு கவனலப்படுடவார தார? 
மறுநாள டபானதம் ுட்டுவதற்க ஒரு சா்ககாச்சு 

ஆனாலும்!

மாமாவு்ககப் டபச்சல அலாு டதாரனண. 
ஏற்தகனடவ  ஊரு்ககப் தபிரத முஷன். 
கடலடபால வாசல ுணனணயல தான் அவர 



கச்டசிர. கானலப்பிடி்கக ஒரு ஆள. என்னதான் 
அந்த வலத காலில அப்படி ஓடதாத ஒரு 

கனடச்சடலா? டவனல உணடடாயலனலடதா, 
உர்தரவு்கக்க கார்த வணணம் மாரடமல 
னககட்டி்க தகாணடு எுடர டசவகம் இரணடு 

ஆள. அவர தசாலவதற்தகலலாம் கடடவ 

தனலனத ஆட்டவும் பலனல்க காட்டவும், 
விஷதம் பிரந்டதா பிரதாமடலா, மாமா முகம் 

பாரர்த, மனமிந்த சிர்ககர் ததிரந்த கஞ்சுர் 

ுணனணயல மூ்ண மந்ுிரகள. 
அிவவுவுதான். மாமாவு்கக்க கனு 

கட்டிவிடும்.

”என்னடா கிறவன் மாுிர முத்ககடிற? டசார்னத
தவச்சுணடு எர்தனன நாத ஐதரவாளு்கக்க 

கார்தணடிரு்கக்ணடமா ததிரதலலிடத! தவிடு 

ுன்கிறர்தடல ஒய்தாரம் டவடிறதா்ககம்! உன் 
மாமி உடம்னப இரும்பாடல அடிச்சுப் 

டபாட்டிரு்ககன்ு எணணடமா, உன் 

இஷ்டப்படி ஆட்டினவ்கக? எங்டக 



டபாயருந்டத? என்னடா மு்ணமு்ண்ககடிற? 
என்னடா எுரர்தப் டபசடிற? ஓடடஹைா 

அிவவுவு தூரர்த்கக ஆயடுர்தா? ஓடடஹைா 
தநருப்பிலிருந்த எடுர்த விட்ட னகனத்க 

கடி்ககிற பாம்பா?”

கஞ்சுர் ுணனணயலிருந்த: “ஹ! ஹ!! ஹ!!!”

நான் புல டபசடவ மாட்டடன். மாமா நலலவர.
டகளவி டகட்பார; ஆனால புல எுரபார்கக 

மாட்டார. மாமா ‘டஸாடலா!’ அவரு்கக அவர 

கரல டகட்டு்க தகாணடிருந்தால டபாதம்.

மாமா ப்ககர்ுல தானனர்தனல தபிரத ரயல 

கஜாவில தீரர்தம். அருடக எப்பவும் தவளளி 

தவற்ினலச் தசலலம். உதட்டடாரம் சாறு 
ஒழகம். பனகயனல்க காட்டம் அவரு்கக 

ஏற்ிறபடி வாய்ர்தவிட்டாலடபாதம், டபச்சன் 

டஜாரும் அலாு தான். நாும் அவரும் பிட்டு்க 
தகாணடடத இதடபால பனகயனல்க கஷயல 



அவரு்ககப் டபச்சு வத தப்பிப் டபானதாலதான்.

அன்றும் இடத டபால ‘டகாரட்’.

”என்னடா நனனச்சுணடிரு்கடக? எங்டக 
டபாயருந்டத? நான் ஒருர்தன் டக்ககடிறன். 
இடிச்ச பளிமாுிர வானத மூடிணடிருந்தால 

என்ன அரர்தம்?  ஊம்? காத டகட்கர்தான் 

தசாலலிர் ததானலடதன்! என்னத?... 
கரடிமனலதா? ஓடடஹைா! கரு்ககள வீட்டில 
கருகல வாசமா? பகதலலலாம் அங்டக 
கனழைதிறத டபாதாதன்ு ரார்தங்க டவடிற 

ஆரம்பிச்சாச்சா? குரமாுிர தபணனண 
வீட்டில தவச்சுணடு கரு்ககளவாள ப்ுான் 

என்ன டபாட்டிரு்ககார? ‘உங்கார்தப் 
னபது்ககம் என் தபாண்ண்ககம் கலதாணம் 

ஆகலடல வாஸ்தவந்தான். அதனால என்ன? 
வனுகாப்ப்கக நாள தவச்சாச்சு, ஸீமந்தம் 
முனிறப்படி உங்கள வீட்டில தசாலல்க கார்’”



பிிறக என்ன டநரந்தததன்று என்கடக 

நச்சதமான நனனவிலனல. எலலாம் 
டகாடதந்த மாுிரதான் இரு்ககிறத. நான் 
பூமினத உனதர்த்க தகாணடு கும்பின தநாடி 

டநரம் கால பூமினதர் ததாடவிலனல. 
ஆகாதர்ுல நந்ுன மாுிரயருந்தத. அடுர்த 

டநரம் மாமா டமல தபார்ததன்று விழந்டதன். 
தராட்டி டபால ததாப்னப என் முழைங்காலின் கம

தமர்ததன்று அமுங்கதத.

”ஐடதா! ஐடதா!”

ஏக அமர்ககும். ஆரவாரம். என் கண இருட்டு.

(இர்தனன டபர இருப்பதற்க அத கட 

இலலாவிட்டால பிிறக என்ன இரு்ககிறத?)

அப்படிடத பிய்ர்த்க தகாணடவன் தான் நான்.

அடனகமாய் நாம் எலடலாருடம ஆணி 



மாணடிவதரகள தான். நாலு டபர தமச்ச (”ஹ! 
ஹ!! ஹ!!!”) என் டபச்சன் தபருனமயல நான் 

நுகரும் இன்பம் தான் என்ககப் தபிரசு. என் 
தசாலலில கழடவிப் பிிறர படும் டவதனனனத

உணனமயல நான் அிடதன்.

என் முனிற வரும் வனர.

மாமா சுபாவர்ுல தகட்டவர என்று இன்றும் 

என்ககர் டதான்ிறவிலனல. அவர வாேயள 

வாரர்னத நற்கவிலனல. என் தசதல என் 

கட்டில நற்கவிலனல. அிவவுவு தான்.

ஆனால வாம்கனகயன் ுருப்பங்கள எலலாம் 
அடனகமாய் இம்மாுிர கடிவாும் ததிர்த 

சமதங்கள தான்.

பூகம்பர்ுல, கனஹைனத மூடித பானிற தாடன 

உருணடு விழகிறத. நுனழைவத பனததல 

கனஹைடதா பலி்க கனஹைடதா. பனததல 



கணடவன் எலலாம் தன்னால தான் என்று 

பூமானல சட்டி்க தகாளகிறான். 
பலி்ககனரதானவன் டவனுடமல பத.

கரு்ககள வீட்டில தசாலலி்க தகாளு்க கட 

டநரமிலனல. முதலில அவரகனுப் பற்ி 

நனன்கக டநரடமத? வதல பரப்பில கறு்கக 
வததாக நான் விழந்தடிர்த்க தகாணடு 
வருனகயடலடத ரயல கன்னிற வனு்கக 

ஆரம்பிர்தவிட்டத. அந்தர் ுருப்பர்ுலதான் 

அதன் டவகம் சற்றுர் தணிேயம். டி்ககட் 
இலலாமல ஏறுபவன் அங்க தான் ததார்ு்க 

தகாளு முடிேயம்.

நான் ததார்ு்க தகாணடடன்.

பின்னால டவ்ணமானால ஆயரம் நனனர்த்க 

தகாளுலாம். பின்னால, அிவவப்டபாத, சறுகச்
சறுகர் டதான்ிதனத்க கட அப்படவ 
டதான்ிததாகச் சந்தனனயல டசரர்த்க 

தகாணடு, மாிறாத நனனவு்கக என்னனவிட 



இலனல என்று என்கடக நான் நனனப்பில டகாிர

கட்டி்க தகாணடு, கட்டடம் கணடு பிரமிர்த 

மகமந்த தகாணடிரு்ககலாம்.

தநஞ்னசச் டசாுர்த்க தகாணடால, டி்ககட் 
இலலானமதால பிரடசாதகன் அங்கங்டக 

என்னன இிற்கக விடுனகயல, ஆங்காங்க 

டவற்ிடர்ுன் ுனகப்பில, பச டவதனனயல, 
கரடிமனலயலிருந்த என் தவளிடதற்ிறர்த்கக 

நான் கரு்ககள வீட்னடடத காரணமாக்க கணடு, 
சமதங்களில கசந்தததான் உணனம.

கரடிமனல மணனண்க காலினின்று இிவவாறு 
உதித பிிறக சகந்தனலயன் நனனப்பில 

இப்டபாததான் ுரும்பகடிறன்.

மனித இதலப்கக ிவதவஸ்னத ஏத?

ரயனல விட்டிிறங்க, ஒரு மாட்டு வணடினதர் 

டதடிப் பிடிர்த்க கலி டபச, தபட்டி படு்கனக, 



மூட்னட முடிச்சு்ககனு ஏற்ி்க தகாணடு, 
‘தலாட்க’ ‘தலாட்க’தகன்று ஆடி ஆடி வணடி 

நகரவதற்கள தவய்யல முதகடலிவிட்டத. 
கண விதர்துலிருந்த காப்பினத்க காணாத 

சாவிர்ிர்கக மணனட பிுந்தத. முகமும் வாேயம் 

கடுகடு சடுசடு.

ஸ்டடஷனிலிருந்த கரடிமனல, வதல வரப்பில 
கால நனடதாகடவ மூ்ண னமலு்கக்க 

கனிறவிலனல. வணடிப் பானத கணடிப்பாய் 

அஞ்சு கனிறதாத.

கரடிமனல டமல தபிரத கனடடபால ஒரு 

கருடமகம் ததாங்ககிறத. அதனடியல 

ுருடவலநாதர, அன்ிலிருந்த இன்றுவனர, 
டவ்ணமானால இனிடமலும் என்று வனரேயம் 

மாிறாதவர. ஏதனனில அவர எப்பவும்  ஊனம.

சல சமதங்களில மனலேயச்சயல கானல்ககம் 

மானல்ககம் கட விர்ுதாசம் ததிரதாத.



அன்திறாரு நாள மானல...

சுவாமி்கக நராட்டித பின் கரு்ககள கன்ின் 
மறுபிறர்ுல தபான்னரளினதப் பி்ககச் 

தசன்ிருந்த சமதம், சந்து சந்துதாக 
எணதணேயம் தணணீரும் பூச வதந்த நாளு்கக 
நாள புபு பப்புபு லிங்கர்ுன் மணனட 
வழைவழைப்பில என் மனனத்க 

தகாடுர்ுரு்கனகயல, என் ப்ககர்ுல நன்ிறவள 
சட்தடன்று கடழை விழந்த சுவாமி்கக 

நமஸ்கிரர்த எழந்த நன்ிறாள.

”இந்த நமிஷம் நனனர்த்க தகாணடு ந 

ுடீதரன்று டவணடி்கதகாணடததன்ன?” என்று 

டகட்டடன்.

அந்ு ஒளிச்சாதங்களின் எுரபாராத டதாய்வு 

தாடனா என அவள தநற்ி, கன்னங்கள 

ுடீதரனச் தசடவலாகவிட்டன.



”நான் டவணடிணடத இப்படவ 
தவளிச்சமாயட்டால டவணடிணடத 

டவணடிதபடி நடந்டதறுவத எப்படி?”

அவளுனடத அந்தரங்கம் சனதந்தாற்டபால, 
அவள டகாபம் அவள கரல கடுப்பில ததிரந்தத.
என் டகளவி அவளு்கக அபசகனமாய்ப் 

பட்டடதா என்னடவா? அந்த ஆர்ுரர்ுல 
அழத விடுவாள டபால அவள கழதடு 

பிதங்கற்று. வலத கன்னர்ுல நரம்ப ‘பட்பட்’ 

என அடிர்த்க தகாணடத. அந்தர் தடிப்பின் மீத

னகனத னவ்ககலாமா? ஆனால ஆனச 

அஞ்சற்று. விரல நுனிகள, டரனககளின் 

கதப்டப உள சுருங்கவிடும்டபால, 
விரலநுனிகளில ஆயரம் ‘ிிவவுகள’ 

கிவவியழர்தன.

உளளூர உணரந்தம் ஒருவரு்கதகாருவர 
தவளியட்டு்க தகாளு அஞ்ச இருவரும் அவர 
சன்னிதானர்ுல படும் டவதனன கணடு 
ுருடவலநாதிரன் உளுர்ுல மிளிரும் 



கஞ்சிரப்ப அவர மணனட வனர ஒளி 

வீசுகன்ிறத. கலலின் உருணனடயல 
மணனடததன்றும் முகதமன்றும் ஏத 

கணடடாம்? காலம்காலம் கற்பாந்த காலமாய் 
அவர மட்டும் அிந்த இத டபான்ிற எணணற்ிற 

ஆர்ம ஆஹைுுகளின் டதனனடதாடன அவடர!

பிர்தர்ுன் உச்சம்
டதன்கடிர்த நிர
பன்னனகதாடலடத அதர்த
பன்னனகதாடலடத ஆ்கக
பன்னனகதாடலடத ஆக

பன்னனக மன்னன்.
ஆணடவும் ஒரு ஆணி மாணடிவதடன.
---------------- 



அபிதா - 3 

வதயல, கழைனி்ககட்டில, ஒரு ஏற்ிறம் 
இனிற்ககன்ிறத. கணற்று விளிம்ப்ககடமல ஒரு 

தனலப்பா மட்டும் ததிரகன்ிறத. டமடல 
ஏற்ிற்கடகாலின் இரு நுனியலும் இருவர ஏி 
இிறங்க ஒருவனரததாருவர ஓடதாமல டதடி 
ஒருவனரததாருவர அனடதாமல மாிமாி 

வருகன்ிறனர. கடழை சால கவிமந்ததம் 
கணற்னிறததாட்டித கலமுகவாய் வத ஜலம் 
ஜலஜல சலசல அனலகள தளளி்க குர்தர் 

ுிரந்ததகாணடு, நுனரர்த்க தகாணடு, சுதர்த்க 
தகாணடு ததிர்த்க தகாணடு டகளி்கனகதாடி்க 
தகாணடு பாய்ந்த சிரந்த பரவி சற்ிறருவிகள 
பிிரந்த பச்னசப்படசல பயர்க காலகளில 

கறுகறுதவன உருவி ஓடடுகன்ிறன.



தர்தளி்ககம் தராசுடபால டமடல இருவர 
மிுப்பில ஏற்ிற்கடகால வானன்க கி பழைகம் 
அம்ப டபால நனல தகாளுாத ஏி 

இிறங்ககிறத.

சாவிர்ிர்கக இததலலாம் புத. னவர்த 

விதமாிறாத பார்ககிறாள. வணடி, பானதயன் 
டமடு பளுங்களில கடிகாரன்டபால தளுாடிச் 

தசலகிறத.

சன்னஞ்சறு சட்டு்க கருவி - உடல பூரா 
நலனம்க கறுப்ப, மூ்கக சவப்ப, வால நும். 
தசாலலாமடல வீங்க தவடிர்தவிடப் டபாகம் 
ரஹைஸ்தம் டபால மார முட்டி்க தகாணடு 

பதரு்ககப் பதர, தசடி்ககச் தசடி, மலரு்கக மலர
ததாட்டுர் தன் ரஹைஸ்தம் தசாலல, தன்னனப் 

டபால ஒன்னிற - இலனல, எனதடதும் 

ஒன்னிறர் டதடிப் பிற்ககன்ிறத. கடடவ என் 

மனம் இருப்ப்க தகாளுாமல தவி்ககிறத.



பத இடர்னத்க கா்ணம் விதப்னப்க காட்டிலும் 

பனழைத இடம், பழைகன இடம் ுரும்பம் உளு்க

குரச்ச தாங்க முடிதவிலனல. டதங்கவிட்ட 
நனனவுகள தகாந்தளிப்ப கணடு உணரச்சகள 
ஒருங்டக அழர்தம் நனல முற்ிலும் இன்பம் 

என்று தசாலவதற்கலனல. ுரும்பிடத 
வந்ுரு்கக டவணடாடமா? என்று கட சர்தம் 

சலி்ககிறத. ஆயும் ஒரு எணணம், ஒடர 
எணணம் - நரர்தப் டபான சாம்பலுள இர்தனன 

நாள பனதந்த ஒளிந்ுருந்தத ஒரு தபாி, 
நனனவின் காற்றுவா்ககல பற்ி்க தகாணடு 
மிறுயன் சருககனு எிரர்த ஜ்வானலதா்கக 

என்னனர் தன்முன் உந்ுர் தளளிச் தசலகிறத. 
நாும் பற்ி எிரகடிறன். ஒன்று கணடடன். 
எதவுடம மிறப்பதற்கலனல. எலலாடம 
ஒளிமனிறவில பாதச் சமதம் 

பாரர்ுருப்பனவடத.

இப்டபாத சகந்தனல எப்படியருப்பாள?



ஆனால அவள மிறந்தால என்ன, நனனவில 

னவர்த்க தகாணடிருந்தால என்ன? அதனால 

நாங்கள அனடதப் டபாகம் பதன் என்ன? 
அவள என்னன மிறந்தாலும் அவனு்க 

கற்ிறம்கிற என்கதகன்ன வாய் இரு்ககிறத? 
ஆனால இப்படி ஒருதரம் மனம் தன்ககப் பர்ு 

தசான்னாலும், மறுகணடம திததிர்தப் 

பர்ுனதேயம் தன்ுடன் இழர்த்க தகாணடு, 
தசன்று டபான வருடங்களின் கல, முள, டமடு 
பளுங்களில விழந்தடிர்த ஓடடுகிறத. 
தநற்ியல டவரனவ தகாப்பளி்ககிறத. 
அசுயல வணடியல தனல சாய்்ககடிறன்.

ச்கக, உன்ககம் என்ககம் இனடடத பர்த 

வதுரு்ககமா? ச்கக, உன்கக நனனவிரு்ககா? 
ஒரு சமதம் ப்ககர்தூரு்கக உன் அப்பாடவாடு 
கந்தசஷ்டி சரசம்மாரர்த்ககப் 

டபாயருந்டதாடம! அதாணடி, சுவாமினத்க 

னகேயம் கானலேயம் முிர்த, விலனலேயம் 



அம்னபேயம் தகாடுர்த அலங்காரம் பணண உன் 

அப்பானவ அனழைர்ுருந்தாரகடு! கட்டம் 
முத பிதங்கதத. வாணம், சாமி 
‘னஸடி’லிருந்த கயறு டமடல சீி வந்ததம் 
சரன் தனலனத மார்தரத உன்ககர் 

ததிரதலடலன்ு அழனதடத! அப்டபா 
கட்டர்ுல உன்னனர் டதாள டமடல தூ்ககணடு 

நன்டனடன, உன்கக நனனவிரு்ககா? அப்டபா ந
பாவானடேயம் தசா்ககாேயம் தான் 

அணிஞ்சருந்டத. சன்னப்தபாண்ண. எட்டு 
வதடசா பர்த வதடசா, என் தனலமயனர்க 
தகார்தாப் பிடிச்சுணடு என் டதாளடமடல 

உட்காரந்தணடு டவடி்கனக பாரர்னதடத, நான் 
கட மயனரப் பிடிச்சு உலு்ககாடதடின்ு 

கர்ுடனடன உன்கக நனனவிரு்ககா?

அம்பி! உன்கக நனனவிரு்ககா? அன்னி 
ஒருநாள நவரார்ிர டபாத ‘நகடமாமு’ நன்னா 
பாடிடனன்ு அம்மா உன்னிடம் என்னன 

அந்தப் பாட்னட்க கர்த்ககச் தசான்னாடு! நேயம்
கர்த்க தகாடுர்ுடத! அம்பி, என்னதான் 



இருந்தாலும் உன்கக நலல கரல. என்னதான் 
கட்டுப் டபாட்டாலும் உன் பாட்டு என்கக 

வருமா? இருந்தாலும் என்ககர் தாும் தப்பிப் 
டபாச்சுன்ு என் ததானடயடல பட்டுு 

ஒண்ண தவச்னசடத! நான் அழதட்டடன். 
அப்டபா நான் தபிரதவுாகலடல. பாவானட 

தசா்ககாயல சன்னப் தபாண்ணதான். ந கட 
அப்பிறம் ‘அழைாடதடி அழைாடதடி’ன்ு 

சமாதானம் பணணினனடத, என்ககப் படிச்ச 

பளிப்பமிட்டாய் வாங்க்க தகாடுர்ுடத! 
‘அம்மாகட்டட தசாலலாடத’ன்ு 

தகஞ்சனனடத! நான் தசாலலுடவனாடா 

அம்பி! ஆனால அடி வலிச்சால அழைாமல 

இரு்கக முடிேயமா?

ச்கக, அடுர்தாப்டபாடலடத ந 

தபிரதவுாயட்டட.

அம்பி ந நாலு நானு்கக ுனகப்பூணடு மிுச்ச 

மாுிர  ஊனம்க காதம்பட்ட மாுிர, 



வாதனடச்சுப் டபாய் கணணாடல என்னனர் 

டதடிர்டதடிர் தவிச்சுட்டுப் டபானனடத! என்கக
மனிறப்ப கட்டியருந்த ஓடனலர் தடு்ககன் 

பின்னாலிருந்த பாரர்டதன். உன்னனப் பார்கக 

ஒரு ப்ககம் சிரப்பா வந்தத, ஒரு ப்ககம் 
பிரதாபமாயருந்தத. ஆனால அத்ககப்பிறம் 

என்கடக ஏ்ககம் பிடிச்சுப்டபாச்சு அம்பி. அம்மா 

சட்ட ுட்டம் பணணிப்பிட்டா. ‘ந இனிடமல 
தாடராடும் இஷ்டப்படி டபசணடு 

கர்தடி்ககப்படாத. உன் இஷ்டர்த்கக்க 

கடர்த்கக வாசலடல வந்த ந்ககப்படாத’ன்ு.
ுடீருடீரு நனன்ககாத சமதர்ுல, 
எுரபாராத இடர்ுல, எுடர, பின்னாலிருந்த, 
ப்ககர்ுலிருந்த அம்மா பனததல கா்ககம் 
பூதம்டபால ுடீருடீரு முனு்ககிறப்டபா 

‘பகர பகர’ு வதர்னதச் சுருட்டிறத. 
கர்தமிலலாத இடர்ுல என்ன கர்தம் 

பணணிடனடனான்ு சதா ுகல; வீடு 
ஜயலாயடுர்த. வீதடன்ன, இந்தப் பரந்த 
பூமினதடத அம்மா சுவனரப் டபாட்டு 



வனுச்சுப்பிட்டாள. என்னடவா பாு 

பிரஞ்சதம் பிரதாததமா ஏடதா தசாலிறா. 
‘தபாணனணப் தபர்தட்டடடன! உன்கதகன்ன, 
உன் டவனு வந்ததம் வதர்னத விட்டு்க 

கதஞ்சுட்டட. ந விட்ட இடர்ுல தநருப்னப 

தவச்சு்க கட்டிணடிரு்கடகடன!’ என்கிறாள.

அப்பிறம் அப்பா, ‘இததன்ன? அம்பி 

நம்மார்தப் னபதன்! கழைந்னதகனு இப்படி 

ஹம்ஸிச்சா என்னதான் ஆிறத? எங்டக தான் 

டபாிறத? உன் அமுனலப் பாரர்தால நாடன என் 
தபணடணாடு டபச முடிதாத 

டபாலிரு்கடக!’ன்ு ஒருநாள இனரச்சல 
டபாட்டப்பிறம்தான் அம்மா சர்டத 

அடங்கனாள. அப்பிறம் அவளு்ககம் 

தளுலடல. டகாவில டவனலயடல பாு 
அப்பாவு்கக ஒர்தானசதா நாடன பணிற 
நனலனம வந்தப்பிறம் ‘உன்கக நதான் 

காவல’ு தசாலலிடத விட்டுட்டாள.



‘எலலாடம முடிந்தவனர்ககம் தான்!’

‘என்ன டகலி பணிறதா?’

‘டகலியலனல. உணனமடத அததாடன! 
எலலாம் முடிந்த வனர்ககம்தான்.’

‘அம்பி அப்பிறம் உன்கக நனனவிரு்ககா?’

‘ச்கக உன்கக நனனவிரு்ககா?’

மாிமாி

நாடன அம்பி

நாடன ச்கக

வாய்விட்டுப் டபசாத பானஷயல

மனம்விட்டு ஒருவரு்கதகாருவர எணணிததாய் 
எணணி்க தகாணட எணணங்கனு எணணி 



எணணி நனனவின் சுவடுகளில நனனனவப் 
தபாருந்ு னவர்தப் பாரர்த்க தகாளவத தவிர 

டவதிறன்ன தசய்த முடிகிறத?

இப்டபா ச்கக எப்படியருப்பாள?

ராகம், தாும், பலலவி.

பததனி நததம ஸமகஸ

ச்கக எப்படியருப்பாள?

‘தலாட்க’ ‘தலாட்க’ ‘தலாட்க’ - இடதா வணடி 

அ்கரஹைாரர்ுன் முனன ுரும்பிவிட்டத. 
அ்கரஹைாரமாம்! அந்த நாளிடலடத நாலு 

வீடுகளில மூ்ண பாம. இப்டபா நாலாவத நடு 
வீடு கரு்ககள வீட்டு்ககம் தளுானம 

வந்தவிட்டத. ஒற்னிற்ககாலில தநாணடி்க 

தகாணடு நற்கிறத.



தநாணடி கரு்ககள வீடு தநாணடி வீடு.

இப்டபா ச்கக எப்படி இருப்பாள?

உடல ஒரு கடு எனில இததம் அதனில கருவி. 
ுடீர ுடீர ுகலுகல ததாணனடவனர பிறந்த 
பிறந்த மாரர்தட்டில விழந்த விழந்த 

எழனகயல அடி வயறு பகரபகர - அதன் 
சிறககளின் படபடப்ப என் தநஞ்சன் 

தடிதடிப்ப. கருவி தகார்த தகார்ததன்க 
தகார்ு்க தகார்ுடத மாரச் சுவரகள பிுந்த 

விடும் டபால வலி விண விண விண - ஒரு 
னகதால மாரனப அழர்ு்க தகாணடட 

வணடினத விட்டிிறங்ககடிறன்.

வாசற்கதவு மூடியரு்ககிறத. அந்த்க காலர்தர் 

டத்கக. சுவர விட்டு்க தகாடுர்தவிட்டாலும் அத

இன்ும் விட்டு்க தகாடு்ககவிலனல. 
பலலிரு்ககடமா யலனலடதா விசுவாசம் 
மாிறாமல நனலவாசனல்க கிவவி்க 

தகாணடிரு்ககிறத. நடுச்சட்டர்ுல முழ 



முததாகப் பிர்தனு்க கமிமகள.

இப்டபா ச்கக எப்படியருப்பாள?

நதமா நதம்மா நதம்ம்ம்ம் - ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்

தசவிடதாரம் ரங்காரம் பவனர்னதடத வனுர்த 
ஓடங்காரம் இுலிருந்த இந்த நதமனர்தள 
எர்தனன ச்கக எர்தனன ‘நான்’ எர்தனன 

சாவிர்ிர எர்தனன எர்தனன -

- ஆனால ச்ககவின் ஸ்வரஸ்தாங்கனுப் பற்ி 

எதவும் தசாலவதற்கலனல. கதவு ுிறந்ததம் 
“அம்பி வந்னததா?” என்று ஒடர விளிப்பில, 
கடர்ுல சதி்க கட்ககம் தபரும் கப்னபகனு
ஒடர னகவீச்சல ஒத்ககர் தளளுவதடபால 
இர்தனன வருடங்களின் டகாடுகனு அந்தர் 
தருண மகனமயல ஒடர கணர்ுல 

அதர்தவிடுவாள.

கதவு ுிற்ககிறத. கடடவ கணகண என் 



இததர்ுலும் ஒரு -

நாடன சிரயலனல. என்கடக ததிரகிறத. நான் 

கடிர்துலனல. ஆனால அனர டபானதயல 

இரு்ககடிறன். தநஞ்சற்கள பூ்ககள தகார்த்க 

தகார்தாய்்க கலுங்க, ஒரு கனு அனசகிறத; 
உளதுலலாம் ‘கம்’ -

ச்கக -

ஆமாம், ச்ககடவதான்!

But my God! நான் கரடிமனலனத விட்டட 

டபாகவிலனலதா? இதவனர என்கக 

டநரந்தததலலாம் தவறும் கனவு தானா? 
மனிதன் பிிறவிததடுர்த வாமடவாடு உிறவாடி 
இிறந்த டபாம் வனர ஒரு ஜன்மா பூராடவ 
கனவாய்்க கணடு விதர்த எழந்தம் விட 

முடிேயம் என்பத உணனமதானா? அப்படி 

ஆயன் எத கனவு? இதவனர கணடதா, அலல 



இப்டபா காணபதா?

இலனலடதல ச்ககமட்டில உருமாிறா 

மார்ககணட ரஹைஸ்தம் எப்படி்க கணடாள? 
வதத இவளு்கக மட்டும் நான் விட்டுப் டபான 

சமதர்ுடலடத எப்படி உனிறந்த டபாயற்று? 
கனவு என்பததன்ன? விதப்ப என்பததன்ன?

நாடம சிரதாயலனல. என்ுனடத 
இப்டபானதத நனலயல டகாடுகள 

கனலந்ுருந்தன.

“ச்கக!”

அவள தபதர என் தநற்ி நரம்பகளில பனடர்த,
என் கணகளில உருவாயற்டிறா என்னடவா 

வாரர்னததாக தவளிவரவிலனல. என்கக நா 

எழைவிலனல.

ஆனால அவள கணகளில அனடதாுமிலனல. 



அன்னிதனன்க கா்ணம் ுனகப்படன், டலசான 

அச்சர்தடன், தவட்கர்தடன் பின்னினடந்தாள.

அடுர்தபடி என் நா கணட தசால : “அப்பா?”

“அப்பா டகாவிலு்ககப் டபாயரு்ககா.”

“அபிதா! வாசலடல தாரு?” உளளிருந்த ஒரு 

தபண கரல. தவளி ஆனு உளளிருந்டத 

டமாப்பங் கணட கரல. சற்று உரர்தணடம் தான்.

“தாடரா அப்பானவர் டதடிணடு வந்ுரு்ககா.”

 ர்கனகனதர் தனலப்பில தனடர்தபடி ஒரு மாத

உளளிருந்த வந்தாள. வாட்ட சாட்டமான 

டதகம். கணடதம் கணனணச் சட்தடன 

உறுர்தவத கன்னர்ுல தபிரத மறு. என்னனப் 
பாரர்ததம் டமலா்கனகர் டதாளடமல இழர்த்க 

தகாளு முதன்ிறாள. ஆனால அந்த நாஸு்ககான

ஸாஹைஸம் அந்தர் டதகவாக்கக ஒிவவவிலனல. 



அமிர்கனகயன் அனடதாுமாயலனல. மிறந்த 
டபானனத நனனவுபடுர்ு்க தகாளளும் 

னசனகதாய்ர்தான் அனமந்தத.

“வாங்டகா! நங்க தாரு. ததிரதலலிடத!”

“தநாணடி கரு்ககள...” என் கரல தடுமாிற்று.

“அவர காலம் ஆயடுர்டத!”

“மாமி?”

“எந்த மாமி? மாமிதாரா? நான் வரர்த்கக 
முன்னாடலடத அவர சுமங்கலிதா 

டபாயட்டாடர!”

என்கக்க கணகள இருணடன. ுடீதரன 
டவனுயல அஸ்தமனம் படரந்த 

விட்டாற்டபால டதான்ிற்று.



“அப்படின்னா - அப்படின்னா - ச்கக?” என் 
எுடர தாவணியன் தகாடு்கக நுனினத 
விரலகளினினடடத ுருக்க தகாணடு நன்ிற 

ச்ககனவப் பாரர்த மலர மலர விதர்டதன்.

அந்த ஸ்ுரயன் கன்னர்த மறு ுடீதரன 
சலிரர்த்க தகாணடு இன்ும் 

தபிரதானாற்டபால என்ககப்பட்டத.

“நங்கள ஏடதடதா பனழைத டபதரலலாம் 

தசாலடிறள. தவளியடலடத ந்ககடிறடு 

உளடு வாங்டகாடுன்! வாசலில வணடி 

ந்ககிறடத! மாமிேயம் வந்ுரு்ககாுா? 
தாராயருந்தாலும் உளடு வாங்டகா... தநாணடி 

கரு்ககள வீடு இததான்... அபிதா ந டபாய் 

அப்பானவ அனழைச்சுணடு வா. டபட்னடப் 
பிளனுதாரு்கக சாதங்காலம் தணணி 

தகாட்டி்ககலாம்ு தசாலலு...”

இப்டபாத என்ககப் பிரந்தத. எத கனவு எத 



நனவு என்று. பூமி, தாும் சுழைன்று தகாணடு 

சிரதனனேயம் சுற்ி வருகிறததன்று. அதன் 

டகாுர்ுல சிரத ஒளிேயம் தவப்பமும் பட்டு, 
பட்ட இடம் பகல, மற்ிற இடம் இரவு என 

இரவும் பகலும் மாி மாி வரும் வினுவாய், 
விர்த, காய், கனி, வதத, வடதாுகம், பிிறப்ப, 
வாமவு, தாமவு, பிிரவு, சாவு, விு, வினனததன,
நகமச்சதாய் மாித வணணம், நது, ‘என்கக’,
‘உன்கக’ என இர்ககம் பார்ககாமல, தன்கடக 

இர்ககம் பார்கக இதலாத, தன்னனர் தாடன 

தரர்ு வருகிறததன்று.

சாமான்கனு இிற்ககவிட்டு, ‘காப்பி’ என்ிற 

டபிரல சடாய்்க கடிர்த பின்னர, சாவிர்ிர்கக 
மணனடயடி கனிறந்த சற்றுர் தனலதூ்ககர் 

தன்னனச் சுற்ிப் பார்கக முடிந்ததம், மண 

தனரேயம் அுல அங்கங்டக கதகளும், சல 
இடங்களில தனலயலிடி்ககர் தனழைர்தவிட்ட 

கனரேயம், கடர்த மூனலயல குராய் இடர்னத
அனடர்த்க தகாணடு இருட்டடிர்த நன்ிற குர 



- (அுல ஏடதும் இரு்கடகா?) - சுவிரல 
தசம்மணணில வனரந்த வருட்ககண்ககல 
டமலிருந்த அழ்கக மனழை ஜலம் ஒழக்க 

கனரந்த வரல்ஷமி்க கலசவடிவம். டமடல 
பரணகள அனடசலில பகலிடலடத பதமற்று 

வினுதாடும் எலிகள, - வீட்டில இப்டபாத 

பாு்ககடமல வானம் பார்ககிறத - சுவரகளில 

பாச, ுட்டுர் ுட்டாய்ப் படரந்த அுல 

காுாும் நாய்்ககனடேயம் விருர்ு. வீட்டில 
உருப்படிதாப் பிறா்ககணடு டபால வீட்டின் 

ஒடர அனிறயல, உனடந்த படரா, பளிப்பானன, 
னததல இனல்ககட்டு, 
கணடான்முணடான்களின் நடுடவ 

உனிறகதந்த, எணதணய்ச் ச்ககப்பிடிர்த 
கட்டிேயம் முட்டிேயமாய்ப் பஞ்சு கட்டிப்டபான 

தனலதனணகள, கதந்த பாய், ஓடனலர் தடு்கக, 
பல நாள ஓடதர்ுன் வானட... இந்த உலகர்னத 

இதற்க முன் சாவிர்ிர எங்க பாரர்ுரு்ககிறாள?

மாமி பிறந்த பிறந்த டவனல தசய்கிறாள. 



பழை்ககனட்ககப் டபாவதம் தகார்தமலலினத 

உருவி்கதகாணடு வருவதம் - மிறந்தாற்டபால 
ுரும்பவும் கணடு கணதடன கலுங்க்ககலுங்க
ஓடடிப்டபாய் இரணடு பர்ககங்காய்கனுப் 

பிர்த வருவதம், இனடயனடடத 
வாசற்ப்ககம் டபாய் அங்டக தார 

இரு்ககிறாரகடுா இலனலடதா - “ஏ அஞ்சனல!
ஏ அழைகம்டம! ஏ பாஞ்சாடல!” என்று ஏடதடதா 

டபரகனு உர்கக்க கவுவதம் - (தயரு்ககப் 
டபாலும்!) - “ஏன் இந்தப் பிராம்மணனன 

இன்ும் காடணாம்?  ஊசேயம் தட்டாும் 
உருணடடாடிப் டபாயட்டான்ு அனழைச்சுணடு 

வரப்டபானனதேயம் அட்தரஸ் காணலடல!” 
என்று அங்கலாய்ப்பதம்...

அவள கணவன் தான் என்னன முன்னால 

அனடதாும் கணடுதகாணடான். அவடனாடு 
டபச்சு ததாடுர்த பின்னர என்ககம் ஞாபகம் 

வந்தத. அந்த நாளில இந்த வீட்டு்கக இரணடு 
அலலத மூ்ண மாதங்களு்கக ஒரு முனிற 
னஸ்ககளில வந்த ஓடிரருடவனு தங்கவிட்டுப் 



டபாவான். தநாணடி கரு்ககளு்கக ஒன்றுவிட்ட 

- “இலனல, எட்டு விட்டு எட்டிவிட்ட (இத 

அவர பானஷ) - மருமான். எங்கள கலடம 
நசர்த கலம் என்பதற்க இந்தப் னபதும் ஒரு 

அர்தாக” என்று உடடன ஒரு கனத தசாலவார.

இவு்ககம் வர்கக அனடதாும் முற்ிலும் 

விட்டுப் டபாகாமல, மூ்ககன் தமாணனணயல, 
கணகளில ஆழைமான கதயல (இரணடு முட்னட

எணதணய் விட்டு ஒரு ுிர ஏற்ிறலாம்), கானலச் 

சற்று சாய்ர்த நனடயல, அவன் மாமா சாதல 

இவு்ககம் அடிர்தத.

“டபாகப் டபாக மாமாவால ஒண்ணடம 

முடிதலடல. மாமிேயம் முந்ுணடுட்டப்பிறம் 

இரு்ககிற ஒரு கண்ணம் அவிஞ்சு டபாச்சு. 
வீட்டு்ககளடுடத நடமாட்டம் சுவனரர் 
ததாட்டு தூனணர் ததாட்டுர் தனரனதர் 

தடவிர்தான். இந்தர் ுருடவலநாதர தனலயடல 
தணணினத்க தகாட்டவும் முடிதலடலன்னா 



அவர, ‘இந்தா சர்ககனரதா எணணி்கடகா’ன்ு 

மணனண அளளிர்தான் வாயல டபாடிறார. 
என்கக ஆள அுப்பி என்னனடத வீட்டடாடு 

தவச்சுணடுட்டார. வீட்னட விட்டு ஓடடின 

னபதன் முகம் எப்படவா மிறந்த டபாச்சு. வதசு 
ஆக ஆக, நனனவு சுழைலச் சுழைல, அவன் டபரும் 

மிறந்த டபாச்சு. ஆனால நங்கடு 

தசாலலுங்டகா, இந்த மாுிரப் பிளனு நனனவு 

இருந்தம் ஒண்ணதான் மிறந்தம் ஒண்ணதான். 
ஆனால உங்கனுப் பர்ு அடி்ககடி 

தசாலலுவார: ‘நான் ஏதாவத டபசனால அனத்க

டகட்க அந்தப் னபதனாவத இருந்தான். 
அவும் காடணாம்’ு.”

“அவர தசார்த்கதகலலாம் நான் தான் வாிரசு. 
அவர தசார்த என்ன, எிவவுவுன்ு 

உங்களு்ககர் ததிரதாததலல...” வீடு முழதம் 
ஒரு னகதால வனுர்த உளுங்னகனத 

விிரர்தச் சிரர்தான். பனகந்தத. கம விரனசயல 

இரணடு பற்கள ஓடட்னட.



“வசனம் தசாலலுவா, ‘பிராம்மணன் தனலயல 

சவலிங்கர்னத்க கட்டின மாுிர’ன்ு. மாமா 
அப்பட்டமா அப்படிடத நனிறடவர்ுப்பிட்டார.
ுருடவலநாதர என் கழர்தடல உட்காரந்த 

நசு்ககணடிரு்ககார. நான் மட்டும் 

தனிதாயருந்டதன்னா தனி்ககாட்டு ராஜா. 
இங்டக என்கதகன்ன டவனல? பிடிரவனர முடி,
ததாப்பள மட்டும் தாடி மீனச வுரர்தணடு, 
காஷாதம் உடுர்ு வட்கடக எங்டகும் கங்னக்க 

கனரயல உட்காரந்த ‘பம்பம் ம்டதிவ’ - 
டவதிறாண்ணம் ததிரத டவணடாம் - தசாலலி 

விபூு கங்கமம் பிடிச்சு்க தகாடுர்டதன்னா - 
மிச்சப்பலனலேயம் தட்டிட்டு அர்தனனேயம் 

தங்கப் பலலா்க கட்டிப்டபன்...”

(மனிது்கக ஆனச எப்படிததலலாம் 

டபசுகிறத!)

“... அங்கருந்த வத தப்பிப் டபானாப் டபால 



இந்தப் ப்ககம் ஒரு ஒரு சமதம் பரடதச வராடன, 
நம்நாட்டு ஆணடி டபால வர்த்ககாச்சதாவா 

இரு்ககான்? எணதணய்்க கடர்ுலிருந்த 

பிடுங்கன மாுிர - இடுப்பா அத! முர்ுன 

ஆலமரர்ுன் அடிமரம். இந்தப் ப்ககம் அந்தப் 
ப்ககமும் தரணடு டபர அனணச்சாலும் 

எுரு்கதகுர னகததாடாத. ‘பம்பம் ம்டதிவ’ 

என்கிறான். ஏப்பம் விடிறமாுிர. அடிர் 

ததாணனடயல, மனலனத்க கனடஞ்சு ரயல 

ஓடடரத. அுடல ஏிணடட ுரும்பவும் அவன் 

 ஊரபார்ககப் டபாய்ச் டசரந்தடலாம். இவன்கள 

எலலாம் ஏன் இந்த ்ஷாமபூமி்கக வரான்கள...?”

இந்த முஷன் சம்பந்தா சம்பந்தமிலலாமல 

என்னடவா டபர்ுணடட டபாிறாடன. இந்த 

ப்ரதாபதமலலம் இவனன எவன் டகட்டான்? 
என் நாவில மந்ுரம்டபால ஒரு நாமம் தடிர்தத.
தவளிப்பட்டால அதன் நதம் உடடன 

தபாிரந்தடபாம். உளளிருந்தால, நான் தவடிர்த 

விடுடவன். அிவவுவு நுட்பமான, 



டவதகமந்ர்ரம், டவதனாமந்ர்ரம்.

என் டவதனன ததிரந்ததான் டவ்ணதமன்டிற 

என்னன வனத தசய்கிறானா? அலல - எலலாம் 
தான் தவட்ட தவளிச்சமாயரு்ககிறடத. அவன் 
தசாலலி நான் ததிரந்த தகாளு என்ன 

இரு்ககிறத என்று தசாலலாமடல விடுகிறானா? 
இரு மலலரகள சமதம் பாரர்த ஒருவுடன் 

ஒருவன் டமாு்க கட்டிப்பிடிப்பதற்க முன், 
டகாதாவில ஒருவனரததாருவர வனுத 

வருகடிறாம்.

பிரசு?

அவன் அுபவிர்த அவனிடமிருந்த பிறந்த 

டபாதாச்சு.

என் தநஞ்சுகள பிறந்த தவி்ககிறத.

“இனல டபாட்டாச்சு!”



கணீதரன அவன் மனனவியன் கரல சமதர்னத்க

கனல்ககிறத.
------------ 



அபிதா - 4 

மர்ுதான்னம் மாமா வீட்டு்கக. கணணில 

பட்டததலலாம் பதமுகங்கள. எங்கனுப் 

பாரர்த மிருமிரு வித்ககன்ிறன. நதாதம் 
தாடன! பிளனுகளு்கதகலலாம் தபணடுகள 

வந்தவிட்டாரகள. ஆளு்கதகாரு கடும்பமாகப் 

தபருக விட்டத. வீடு, வீடா அத - ‘டஜ 
டஜ’ன்ு இனடவிடாத இனரச்சல.

மாமிதான் - அன்று கணடடமனி்கக 

அதவிலனல. சு்ககங்காதா வற்ி, சதாேயசு்கக்க 
கனிறவற்ிறவுாகர் டதான்றுகிறாள. தநற்ி்க 
கங்கமம்தான் அதந்த டபாயற்டிற அன்ி, 



தனலயல ஒரு மயர கட நனர்ககவிலனல. 
தநற்ியல ஒரு விரகட டகாடவிலனல. சல 
டபர ராச அப்படி. ஜலம் பாதப் பாத, கழைாங்கள
இன்ும் வழை வழை...

“தாரத அம்பிதா? என்னடா 

உயடராடுதானிரு்கனகதா, தசர்தப் 
டபாயட்னடதா? உருடவ ததிரதலலிடத! 
நாட்டுப் தபணடண வாடிதம்மா! நமஸ்காரம் 

பணணிறதா, பண்ண பண்ண - அப்படியலடல 

ு்கக இததான் கழை்கக - டதாடுாடு தாலி 
ததாங்கர் ததாங்க்க கட்டிணடு புனாறும் 

தபர்த - புனாறும் தபர்தடாடத, நான் 

தசான்டனடனன்ு, நாள இரு்ககிற இருப்படல! 
என்ன ஒண்ணடம காடணாடம, 
னகப்பிளனுடதும் அனழைச்சுணடு 

வரப்படாடதா? என்ன சிர்ககடிற, என்ன 

முத்ககடிற? ஒண்ண்கக்க கட வதயலனலதா?
நங்கடுதான் ஒருர்தரு்கதகாருர்தர எச்சலா? சிர,
பிராப்தம் அப்படியருந்தால நேயம் நாும் என்ன 



பணிறத? கனட்ககாரனாவத தகாசர 

டபாடிறான். கடவுள எனட்ககடமல இம்மி கட 

மாட்டடன்கிறான். தவிட்னடேயம் தங்கர் தராசல 

தான் நறுப்டபன்கிறான். ஆனால டதாகமும் 

இப்டபா தவிட்டு்ககர்தான் அடி்ககிறத. 
இங்டகதான் பார்ககனிறடத, வதவதன்ு, 
டபாதாதா? வாடா பசங்குா, உங்கள மாமாடா, 
மாமிடா, நமஸ்காரம் பண்ணங்டகா! உங்கள 
நமஸ்காரங்களும் கலி்ககர்தாடன! உங்கள பத 
மாமி என்தனன்னடவா தபட்டியலிருந்த 

எடு்ககிறாடு! எடுர்தணடடயரு்ககாடு! 
பிஸ்டகார்த பா்ககட் பா்ககட்டா, பப்பரமிட்டு, 
தசா்ககார் தணி, ரவி்கனகர் தணி - நங்கள 
இர்தனன டபர இரு்கடகன்ு எப்படிடா 

அவளு்ககர் ததிரேயம்? நாள கதச்சு 

பார்ககடிறாம்; இதவும் நதாதம் தான். ஆனால 

நதாதர்த்ககம் எலனல உணடடப்பா அம்பி! 
அனதர் ததிரஞ்சுணடிரு்கனகதா? 
ததிரஞ்சருந்தால சிர, இங்கருந்தபடி உன் 

எலனல என்தனன்ு நான் கணடடன்? மயர 



நனரச்சுப் டபானாலும் வாமவு 

பச்னசதாயரு்ககன்ு தவச்சு்ககடிறன், அனதர் 

தவிர என்கதகன்ன ததிரேயம்? நாள கதச்சு 

ஒர்தனர ததாருர்தர பா்ககடிறாம். ந டபான 

முகரர்தம் நலலபடிதா ுரும்பி வந்ுரு்கடக, 
இனதவிடர் ுருப்ு என்கக டவதிறன்ன 

டவ்ணம்...?”

தபிரதவரகளு்கக எப்படி இப்படி ஒரு 

தீரமானம், எலலாம் தங்கள அருள தான் என்று? 
வீட்னட விட்டுர் தரர்ுனாலும், அத 
தரர்தப்பட்டவன் நன்னம்ககாக அவரகள தசய்த

ுதாகம் என்று எப்படி நரூபி்ககிறாரகள? 
அகந்னதனதப் பங்காக அவரகள எடுர்த்க 
தகாணடபின் மிச்சமாய் எஞ்சத அகர்னதேயம் 

அதர்த விடுகிறாரகள. எப்படி அத?

சாவிர்ிர்கக அலுப்ப. என்ுடன் அவள 

வரவிலனல. நான் வீட்னட விட்டு்க கும்பம் 

டபாத டரதர் ுணனணயல அவளும் மாமிேயம், 



பிிரந்தவர கடினாற் டபால தகாளனு ரஹைஸ்தம்

டபச்க தகாணடிரு்ககிறாரகள. என்னன்க 

கணடதம் மாமி டபச்னசச் சட்தடன்று நறுர்ு, 
ததாணனடனத்க கனனர்த்க தகாளகிறாள. 
பன்னனக பூ்ககிறாள. இந்த வதுல, 
பலவிரனசேயம் தவணனமேயம், தபாய்ப்பல 
டதாற்ிறத.

நான் வாசல தாணடிததம், மீணடும் ‘கசுமுசு 

கசுமுசு’ -

என்ககர் ததிரேயம். என் மணனட உருளகிறத. 
அந்த நாளில நான் இருந்த இருப்பம் ஆடின 

ஆட்டமும், அந்த தநாணடி ‘மணிதாட்டி’ 

வீட்னடடத சுற்ி்க தகாணடிருந்ததம், மாமா 
பர்ு தசாலலப் டபாய், அவரு்கக நான் 

இனழைர்த அ்கரமமும், நான் வீட்னட விட்டு 
ஓடடிப் டபானதன் மூலம் என்னனடத என்கக 

மீட்டுர் தந்ததம் அர்தடன் மட்டும் அலல - என் 
உலகர்ுன் மகர்தான பனததல சாவிர்ிர 



என்கக்க கனடர்ததற்டக தாங்கள காரண 

பூதமாயருந்ததம் -

இந்த ருயல, தசாலபவளு்ககம் விஷதர்ுற்க்க

கனிறவிலனல. டகட்பவளு்ககம் சுவாரஸ்தம் 

மட்டு இலனல.

I don't care.

என்ுள நான் கா்ணம் சன்தர்ுல, என்கக 
னவ்ககம் தபிரத சன்தர்தள மனிறந்த டபான 

சன்ன சன்தம்.

வாய்்ககால தாணடி, ஐதனார டகாவில முல 
ுரும்பினதடம கண்ண்கக்க கார்ுருப்படத 

டபான்று, சட்தடன்க கண்ண்கதகட்டிதவனர 

வதற்காடுதான். இந்த வததான் நான்  ஊனர 
விட்டு ஓடட அந்த நாள ரயனலப் பிடி்கக ஓடடி 

வந்த வத. அன்று, கலலும் முளளும், குரகனு
அறுர்தபின் தருர்ு்க தகாணடு நன்ிற 



கட்னடப்பலலும் காலில தபார்தன. இன்று, 
முகம் ுரும்பித இடதமலலாம் கடலாய்்க 

கணகளிரப் படசர. மானல்க காற்ில, குரகள 
ஒடர சீராய் அங்கம் அங்கமாய் 

அனலவிுரனகயல, பிரும்மாணடமான உடல 

ுரட்சயல ஒரு மாத, பூமிடத படு்கனகதாய்ப் 

பரளவத டபான்ிரு்ககிறத.

ததன்ிறலின் இதவு உடலின் டராம்ககாலகளின் 

வத உளபகவத உணரகடிறன்.

அடதா தகர்க தகாட்டனககள இரணடு 

ததிரகன்ிறன. பிிறவியன் பிரதாணம் முடிேயம் 

இடம் தகர்க தகாட்டனகதான். நான் இங்க 
விட்டுப்டபான பின்னர இர்தனன வருடங்களில 
எிரந்த நரர்த எர்தனன எர்தனனடதா 

அஸ்ுகளில, கண்ண்கதகட்டாப் 
தபாடிப்தபாடி ஸன்னங்கள காற்று வா்ககல 
சனதப்படுனகயனின்று எழம்பி பூமியன் 

நான்க - அலல - நாற்புனாயரம் ு்கககளில 

பிறந்த தசலனகயல, என் டமல ஒற்றுவத எத 



அவள சன்னம்?

இந்த உறுர்தலு்ககப் புலிறுப்பத டபான்று, 
பிரும்மாணடமான அங்கர் ுரட்சயல, பூமிடத 
படு்கனகதாய்ப் பரணட பசுனம 

வடிவர்ுனின்று, பிரும்மாணடமான 

தபருமூச்தசிந்தத. என்கக ஏடதா டசு 

காற்றுவா்ககல தவி்ககிறத... என்னனப்டபால 

ஒரு சன்ன உயர, உடல கட்டினின்று 

விடுபட்டு, அனலாக, பனலாகப் பவிேயமாக, 
இப்பரந்த தவளியன் டபருயருமான பின்னர, 
அந்தப் பானஷ என்ககப் பிரதாதா பிரதாதா 

பிரதாதா...

வான் பாுேயம் பூமியன் பாுேயம் விளிம்ப 

டசரந்த முழ உருட்டு இப்பூமி. நர்தர்வம் 
உகர்த கணணீரர் தளி. அதன் நடராட்டர்ுல 

ஆடும் நழைலகள நாம் - நம்னம நாம் என்று 
தகாணடதன் வினுவாய் டநரந்த நம் வாமவுகள

தாமவுகள, அஸ்ுகள, அஸ்ுயல பூர்த 



நனனவுகள - நாம் எலடலாருடம கணணீிரன் 

நழைலகள. இங்க ஏடதா அற்பதம் என்னன சாக 

னவர்த நகமந்த தகாணடிரு்ககிறத. என்ன 

அத? வான்வீச்சல டதடுகடிறன். பாரனவயன் 

வாள வீச்சல சன்னாபின்னமாய், டமகச்சதரகள,
அந்ுஜால வரணங்கள பூிரர்தர் ு்ககர் ுனகர்த

நற்கன்ிறன. நகரகன்ிறன, வினரகன்ிறன, 
அனலகன்ிறன. அர்தனனேயம்  ஊனம்க 

கழைந்னதகள. அனவகளின் ததய்வீகர் 

ுனகப்பின் கனம், என் மாரப அழந்தகிறத. 
அனவகளின் வாதனடர்த டவதனன டமானர்ுல

க்ககரலிடுகிறத. உணரச்சகள, உணரவுகள, 
அர்தனனயன் ப்ருநுதாய், டமானர்ுன் ஒடர 
வாய் ஒடர கரல ஒடர டகளவி ஒடர புல 
இர்தனனயன் ஒடர கவிப்பின் ஒடர கரப்பாய்ர் 

ுடீதரன்க கரடி மனல, காற்ில ஆடும் ுனரச் 

சீனலயல தீட்டித சர்ுரம் டபான்று, 
கண்ண்ககம் தநஞ்சு்ககம் படபடர்த்க 

தகாணடு எழகன்ிறத.



டமானர்ுன் மூல்கடகாபரம். எுரமனிறகளின் 

இனழைவு.

கணதணுிரடலடத கன்ின் பின்னணியல, 
டகாப்க கணணாய் ஒளி்ககுரகள நரம்டபாடித 
தசிவவானம் சட்தடன்க டகாபர்தணிவில 

ம்ருதவிடர் ததாடங்கவிட்டத.

நாதனாரு பச்டசாந்ு
நாதனாரு னபர்தம்
நாதனாரு கழைந்னத
என்கக உடடன டகாபம்

- உடடன சிரப்ப
காரணம் டகட்டால
காரணம் அிடதன்
பட்டத விட்டு
நான் தவட்கம் தகட்டவன்

என்று வானம் தவட்கம் ததிரவிர்த, தகட்ட 
தவட்கர்ுன் அழைக தகாளகிறத.



மணவனிற மஞ்சர்ுல, பலவி தவியல, 
பிய்ர்தம் உருவிேயம் தானாவும் உுரந்த 
மலரகளடபால வானில டமகங்கள இப்டபாத 

சதி்க கட்ககன்ிறன. இிவவுவு மகர்தான 

கலவி தகாணட விராட்பருஷன், அவுனடத 

ஸ்ுர தார?

மனுல ஓடவிதங்கள மாறும் டவகம், விதவிதம், 
உடல தாு முடிதவிலனல. இங்க ஏடதா 
ரஸவாதம் என்னன சாக னவர்த டநரந்த 

தகாணடிரு்ககிறத.

இடதா பார, கரடிமனல ஆட்டுமந்னத டமேயம் 

கன்ிறாக மாிவிட்டத. கண, முகம், கால, 
கும்ப ததிரதாத சன்னதம் தபிரதமாய் 

உடராமப்பந்தகுாக, டமகங்கள ுரளுருாய் 
 ஊரகன்ிறன, உருளகன்ிறன, சுருளகன்ிறன, 
ததங்ககன்ிறன, கன்ின்டமல தவமகன்ிறன, 
கனழைகன்ிறன, தவளகன்ிறன. ஒன்ிரணடு 
தமாட்னட வாலகள கட தமாட்டு 



விட்டிரு்ககன்ிறன.

இடதா பார, கரடிமனல ுடீதரன்க கிறந்தபால 
நுனர தபாங்கவதேயம் தபருங்கவனுதாக 

மாிவிட்டத. கன்ின் உச்சயல டமகங்கள 
அப்படி அடரந்த தூததவணனமனதச் 

தசாிரகன்ிறன, சுர்ககன்ிறன.

பாலின் கருனண, தாய்னம.

இடதா பார, கரடிமனல ுடீதரன்க கலு்கக்க 

கலு்கக, பூனஜ்ககப் பிர்த மலரகள கவிந்த 

பலுபலு்ககம் பஷ்ப்க கடனல, கட்னட விரலும் 

பாம்ப விரலும் மட்டும் நுனிசந்ுர்த, 
ஒிவதவாரு சந்ுப்பம் ஒரு ல்கனம், ல்கனர்ுன் 

முர்ுனர - அிவவுவு நுட்பம், அிவவுவு 

ஜா்ககரனத, அிவவுவு ப்குேயடன், காம்ப்கக 
டநாகாத, ஆய்ந்தத அனவகடு அிதாத பிர்த

மலரகள, டமகங்கள ுடீதரன அிவவுவு 

நளினர்ுல அலரந்த விட்டன.



அனவ தம்ககர்தாடம ஏடதா கவினத பிரந்த 

தகாணடிரு்ககன்ிறன. மானிடர ம்கக. நம்ககப் 
பிரதனவ்ககம் டநரம் அனவகளு்ககலனல. 
டதனவேயமிலனல. பூரா பிரந்ததகாளளும் 

ச்குேயம் பாவிகள நம்ககலனல. தநகழை 
தநஞ்சம், பார்ககப் பா்ககதம், மலர்க கண, 
பனடர்தவர கணடு தகாணடடயரு்ககலாம். 
காணபதம், கணடுல இனழைவதமன்ி 

கவினதயல பிரந்த ஆகடவணடிதததன்ன?

கன்ின்டமல ஒரு தபரும் பனகமணடலம் 

டதங்க நற்கிறத.

இப்டபாத இருணடத டநரமா? என் கணகுா?

டமகர்னத்க கனடேயம் சா்ககல, கரடிமனல 
காலர்னதடத கனடேயம் மர்தாக 

மாிவிட்டடதா? தசவிடதாரம் ேயகங்களின் ஓடனச

கனடகிறத. தநற்ிப் தபாட்டின் நரம்ப 



மீட்டலினின்று குர்ததழந்த நாதபிர்த நான், 
என் சடலங் கனுந்த அந்தரர்ுல மிதந்த 

தசலகடிறன். கரடிமனலதா, இத னகனல 

மனலதா? னகனலமனலச் சாரலில, எந்த 
டலாகர்ுன் எந்த நமிர்தர்ுல, ஆணடவன் 
சந்நதானர்ுடலடத தவட்டித எந்த டஹைாம 

கணடர்ுனின்று எழந்த பனகயத?

“ஸர்டதா ஜ்டதாு ஜுடஹைா மிஸ்வாஹைா ஆ:
ஓடம் பூரப் பவஸ்ஸுவஸ் வாஹைா ஆ...”

ஆஹைுுயன் மந்ர்ரடகாஷம் இட, கால, 
தூரர்னத்க கனடந்த எட்டுவத டபான்று ப்ரனம 

தட்டுகிறத. ஆனால தசன்ிறத, நற்பத, இனி 

வரப்டபாவதன் டபத்க டகாடுகள, நகமச்சயன் 
நபந்தனனகள அதந்த இந்த நனலயல ப்ரனம 

எத? நஜம் எத? பனக்க கணனண்க கிர்ககிறத. 
ஆனால கச்கக்க கண இலனல, னகேயமிலனல. 
அங்கம், அவதவங்கள விழந்த, இந்த 

அசரரர்ுல ப்ர்கனஞ ஒன்றுதான் மிச்சம். என்கக



நான் சாக, என் சாக என்ககர் தனணததும் 
சாரமும் விழந்ததம் என்னன்க கிவவி்க தகாணட

ுகல - ுகடல அகலாய், என் டமல கவிந்த 
தகாணட முகலின் டபருருவம் தானா இந்தப் 

பனக?

இந்த ரு எந்டநரம், எிவவுவுதூரம் 

இருந்தடதா? ஆனால டமகங்கள தம் தநய்தலில 
இடதா உரமும் ஒழங்கம் தபிற 

ஆரம்பிர்தவிட்டன. தகல டபாரடபாராய்்க 
கவிகிறத. இனடயனடடத ஜிரனக சுடர 

விடுகிறத. உதரந்த ரகஸலலா, மடிமடிதாக 
வானில அனலகிறத. இந்தர் ுனர்ககப்பின், 
மஞ்சர்ுல, ஜன்னலணனட, பலல்ககலிருந்த 

என்னன்க கவனிப்பத தார? என் உயர, ச்கு 
தாவற்னிறேயம் தன் பாரனவதாடலடத உிஞ்ச 

விடுவத டபாலும், தன்னன்க காட்டாத, 
தன்டவகம் மட்டும் குவுகாட்டும் இந்தப் 

பாரனவ தாருனடதத? ஹமவான் பர்ிர, 
னஹைமவு, பரவத ராஜகமாிர...



ுனர இடதா டலசாய் விலககிறத. ஒரு 
இம்மிதான். வில்ககத விரல நுனிகளு்ககப்பால 

எடுப்பான பருவர்ுன் வில வனுவின்கம, 
இனமதடியல, நுனிதகாடு்ககாய் வனுந்த 
கர்ுகனு அடு்ககாய்ச் தசாருகனாற் டபான்று 
நுனி நணடு சுருணட கண ரப்னப மயரகளின் கம
தவளனு வித டமட்டில சுழைன்ிற கருவித 

ஒன்று...

அடிர்ததாணனடனத்க கதர்த்கதகாணடு, 
பூமினதப் பட்னட உிரர்தாற்டபால என்னின்று 

ஒருகரல வீிட்டத.

பிிறக டநரந்தத அிடதன்.

மலலாந்த முகர்ுல பனிர்த காற்றுதான் மீணட 

நனனப்பின் முதல உணரவு.

கண ுிறந்ததம் விதகளில முதல டபய்வு 

வானின் தண முழநலம். வானின் 



முழநலர்ுற்கம் அணணாந்த என் 

பாரனவ்ககம் கறு்கடக ஓடர முகம் பககன்ிறத.

ச்கக.

நான் தசர்தப்டபாயட்டடனா?

ஆச்சரதம், பதம் இரணடும் ஒருங்டக தந்த 

பலர்ுல உதி்கதகாணடு எழகடிறன்.

“பதந்டத டபாயட்டடன் மாமா! அததன்ன 

அப்படி்க கட்னடதா்க கடந்டதள?”

முகர்னத டவட்டி நுனிதால தனடர்த, 
கன்னர்ுல கறுகறுர்த சவப்னப மனிற்கக 

முதன்டிறன்.

“பாம்டபா பூச்சடதா என்னடவா...” என்று 

இழர்தாள. “மனல்கக அந்தணனடப்ப்ககம்...” 
னகனத வீசனாள. “ஒரு தபிரத பர்த இரு்கக, 



முல முலா கழைல விட்டுணடு. 
இப்டபாலலாம் நான் அந்தப் ப்ககம் 

எட்டி்ககடப் பா்ககிறுலனல. ஒடர பதம் - 
என்ன மாமா ஒரு மாுிரதா முத்ககடிறடு! 
என்னன தநனப்பிலனலதா? கானலயல 

வந்டதள, மானலயல மிறந்த டபாச்சா?”

“மிற்ககவிலனல” என் கரல டலசாய்ர் தடிர்தத. 
நான் ஏமாந்த நனலயல என்னன அவள 

கணடுவிட்ட டகாபம். அட்கக்க தகாளகடிறன். 
“என்ன அதற்கள மிறந்தவிடுமா? 
மிற்ககலாமா?”

அவள முகம் மலரகிறத.

“இலடல மாமா என்னடமாடபால 

இரு்கடகடுன்ு டகட்டடன்.”

“எதடபாலுமிலனல. பனழைத இடர்ுல வந்த 

புதாகப் தபாருந்ு்க தகாணடிரு்ககடிறன்.”



“என்ன தசாலடிறள?” விதர்தாள. 
“பிரதலலிடத!”

அவள ுனகப்னப்க கணடதம் என்கக 

வாய்விட்டுச் சிரப்ப வந்தவிட்டத.

“உன்ககப் பிரதர் டதனவயலனல. 
பதப்படாடத. என்கக்க கா்ககாவலிப்ப இலனல.
காற்று சுகமாயருந்தத கணணதரந்த டபாச்சு, 
அிவவுவுதான். இங்க ந எங்டக வந்தாய்?”

“மனல டமல விு்ககப் டபாட வந்டதன். நான் 

தான் வர வழை்ககம். அப்பாவு்கக சாதங்காலம் 
இங்டகயருந்த இரணடாவத கலலில ஒரு 

பிளனுதார டகாவிலில ஒரு கால பூனஜ. 
னகடதாடு ஒரு கடம் கடிஜலமும் எடுர்தப் 

டபாடவன். இடதா ஒரு நமிஷம். டமடல டபாய் 
வந்தடடிறன். இங்டகடத இரு்கடகுா?”



“நாும் வடரன்.”

“உங்களு்கடகன் கஷ்டம்?”

“என்ன கஷ்டம்? என்னன என்ன மூட்னடகட்டி 

தவச்சுட்டிதா? நான் ஏிறாத கரடிமனலதா?”

இடுப்பில கடர்தடன் அவள முன் ஏறுனகயல 
டவ்ணதமன்டிற என் நனட அவனு இரணடு 

படிகள முன் விட்டத.

இடுப்பில கடர்ுற்க இடம், கடர்ுன் 

தசரு்கக.

இனடயல கடம் இடுப்பின் தசரு்கக.

இனடயன் வனுவுள கடர்ுன் வனுவு 
பனதந்ததம் டகாடுகள பூ்ககம் மரமப் பன்னனக 

இததர்ுல ஒளி தட்டுகன்ிறத.



படிடதறுனகயல, அவள உடலில டலசான 

வனுவுகள சுடராட்டம் டபால வினுனகயல, 
முதகப்பிறம், வலத டதாளில ரவி்கனக னததல 
விட்ட இடர்ுல பளிரட்ட சனத தநருப்ப 

தநஞ்சல பற்ி்க தகாளனகயல, இதவனர 
தசன்று டபான வருடங்களில அங்க கவிந்த 

அழகத கப்னப குங்கள, வதுன் சருககள 

எிரகன்ிறன. நாடன டலசாக்க 

தகாணடிரு்ககடிறன்.

ஏடதா டலசாய் ஒரு தமட்னட முனகதபடி 

ஏறுகிறாள.

பாட்டு அலல. இுனமயன் கதம்.

இவள இன்ும் தன் அழைனக அிதாள. அதடவ 

இவள அழைனகப் பன்மடங்க தபரு்கககிறத.

படி்ககப்படி வானம் தனலடமல இிறங்க 

தமர்ததமர்ததன மித்ககன்ிறத. 



ததாட்டுவிடலாடமா? அததான் கழைிறங்க 

விட்டதா, அலல நான் தான் 

உதரந்தவிட்டடனா?

நலதமர்னதயல பஞ்சு பிற்ககிறத.

கரடிமனலடத, ந எங்கள தபருந் தாய். நாங்கள 
உன் கட்டிகள. ந இப்டபாத எங்கனு உன் 

மாரபிற அனணர்த்க தகாளனகயல, நாங்கள 
உன் ஆலிங்கனர்தள அவிமனகயல, உன் 

இததர்ுல பனதந்டதாமா, அலல, உன் 

கருவிுளடுடத பகந்தவிட்டடாமா? நடத 
தசால.

இலனல, ந தசாலலமாட்டாய். உன் மனம் கல. 
எங்கள அுபவம் தான் எங்கள டபறு. எங்கள 
டபறுதான் உன் புல. அவரவர இஷ்டம், 
எணணம், நனனப்பின் வன்னம்கடகற்ிறபடி 

அவரவர டபறு.



எர்தனனமுனிற ச்ககவும் நாும் உன்னன ஏி 

இருப்டபாம்! அன்று கடர் ததிரதவிலனல. 
இப்டபாத டதான்றுகிறத, அன்று 
ஏிததற்தகலலாம் தபாருளும் பலும் இன்று 

ஏறுவுலதான் கனடப்பதடபால. என்ன பலன், 
என்ன தபாருள என்பத தான் பிரதவிலனல. 
ஏடதா ச்ககப் பிிரகன்ிறத. அதற்க டமல 

பிரதவிலனல. டசாபனபடர்ுன் தபிரத 

ஏணிடபால, இந்தப் படி்ககட்டு 

பரமபதர்த்ககர்தான் தகாணடு டபாய்விடுடமா,
அலல தபிரத பாம்பின் வாயல தான் 

முடிகிறடதா? இந்தப் படி்ககட்டட ஒரு தபரும் 

மண உணிப் பாம்டபா?

தசன்றுடபான காலர்தள பனதேயம்,
தான் தமன்று உமிமந்த மணணில

பனதந்த மண உணிப் பாம்ப.

தசன்று டபானதற்கம் இனி வரப் டபாவதற்கம் 

விர்ுதாசம் என்ன? இரணடுடம நடுநன்ிற 



தருணர்ுன் தூலச் சாதலகள தான்.

நான் தருண்க கமிதயல மித்ககடிறன். கானல 
 ஊன்ி படிப்படிதாக ஏறுவதாகடவ 

டதான்ிறவிலனல. ஏடதா டபானத அழர்தகிறத.

ுருடவலநாதர, காற்ில உருவானவடர டபால 

கணதணுர ுடீதரனப் பிதங்ககிறார. காரணம்:
அவனர டநா்ககடத நான் ஏி்க 
தகாணடிருந்தாலும் சமதர்ுல அவனர 

மிறந்தாச்சு. ஆனகதால இப்டபா அவர என் 

கணமுன் படுனகயல, அவர நான் 

எுரபாராதவடர ஆகிறார.

அவனரப் பற்ிச் தசாலல என்ன இரு்ககிறத? 
என்றும் அவர அன்டிறடபாலதான் இன்றும். 
முடிந்தால மணனடயன் உருணனட முன்னிலும்

புப்பு, வழ்கனக வழைவழை. காற்றும் 
பட்களும் டபா்ககவா்ககல வீசயனிறர்த 

சருககள, கப்னப்க குங்கள, எச்சங்களின் 



அரச்சனன நடுடவ ஆனந்தமாய் வீற்ிரு்ககிறார. 
அவனர்க டகட்டபாருமிலனல. 
மீட்டபாருமிலனல.

அவரும் பரஸ்பரம் அப்படிர்தான்.

கவனலதற்ிற கடவுள.

தகாடுர்த னவர்தவர.

அவள ஏற்ினவர்த விு்ககம் இ்ககாற்ில 

எப்படி நற்கம்? சுடர, ுிரயல தளிர்த்க 

குர்த, காற்ில அனலந்த, கன்ிர் தவிர்த்க 

கற்றுயராய்ர் தடிர்தத. அவள கடழை விழந்த 
கம்பிட்டு எழந்த நற்கர்தான் 

கார்ுருந்தாற்டபால அவிந்த, பனகநூல சுழைன்று

எழந்த, தீய்ந்த தநடி மூ்கனகர் தனுர்தத.

அன்று ச்கக இப்படிர்தான் விழந்த எழந்தாள.



சந்தனனயன் தசாந்தர்ுல, பாரனவ மங்க, 
இவள இப்படி மாரடமல னககட்டி்க தகாணடு 

நற்னகயல, ஆணடவன் ஒற்ிததடுர்த அச்சல 
அவனு்க காட்டிலும் இந்த முகர்ுன் தசத்ககல 

இன்ும் ததளிவு. அிவவுவுதான். தநற்ி 
வகடினின்று ஒரு பிிர கனலந்த காடதாரம், 
காற்ில எஃகச் சுருள சுழைன்று, தன்டனாடடடத 

கணணாமூச்ச வினுதாடிற்று.

இந்தச் சமதர்ுன் வினாடிகனு, அனவகளின் 

தளிப்னப, ஸ்படிகமானல மணிகனுப் டபால 

ஜபிர்தவிடலாம். கட்டு்ககட்டாய் அனவகளின் 
சுழைற்சனத்க கணணாடலடத கணடு விடலாம் 

டபான்று அனமு எங்கனுச் சமந்தத.

வான விளிம்பிடனாரம் ஒரு பக பிறந்த 

தசலகிறத.

அத தவறுதமனப் பிறப்பத டபால 

டதான்ிறவிலனல. எங்கனுச் சமந்த அனமு்கக



நூலபிடிர்த, உலகர்னதடத வனுப்பத டபால 

டதான்றுகிறத.

அவள முகம் தமதவாக என் ப்ககம் 

ுரும்பகிறத. கணகளில சந்தனனப்படலம் 

கனலதவிலனல.

“என் அம்மா தசர்த விதம் உங்களு்ககர் 

ததிரேயடமா?”

என்ககர் தூ்ககவாிரப் டபாட்டத. ுடீதரன்று 

அப்படி அவள...

காலடியல பூமி விட்டத.

“ராப்பூரா டதடிதனலஞ்சுட்டு - எந்த்க காிரதம் 
எப்படிதானாலும் கானல பூனஜ 

நடந்தாக்ணடம! சுவாமி தனலயல 

தணணினத்க தகாட்டிதாக்ணடம! - அப்பா 

கடம் ஜலர்தடன் மனலடதிவந்தால, 



லிங்கர்னத்க கட்டிணடு அம்மா தசர்த்க 

கட்ககிறா?”

இழர்தவிடுர்த நாண தசவிடதாரம் ‘பூம் பூம்’, 
‘பூம் பூம்’...

கண்ண்ககமீித ரா்ஷஸங்கள 

எனவததனவடதா எங்தகங்டகா முிந்த,

இருளதூலங்கள என்டமல சாய்னகயல, 
எங்கருந்டதா ஒரு கரல:

“... சுவாமி்கக்க கம்பாபிடஷகம் பண்ணம்படி 

ஆயடுர்த. கரு்ககள வீட்னடர் தூர்தாதவாள 

கனடதாத. மர்த நாள டகாவிலு்கக மனலடதி 
வரவாள ப்கு தட்டு்கதகட்டுப் டபாயடிறத 

ஒண்ணமிலலாட்டாலும்,  ஊடர ‘தகால’லுு 

ஆயடுர்த. ‘தசர்தம் தகடுர்தாள பாவின்ு’ 

அப்பா சபிப்பார.”



ுடீதரன அவள முழ்கக என் ப்ககம் 

ுரும்பினாள. அவள முகம் டவதனனயல 

முிந்தத.

“நங்கள தசாலலுங்டகா மாமா, அம்மா டபனர 

நங்கள தசாலடிறள. என் அம்மானவப் 

பாரர்ுரு்கடகள. என் அம்மா என்ன அப்படி்க 

தகட்டவுா?”

னககனுப் பினசந்த தகாணடு, காற்ிலாடும் 
பஷ்பப்பதர டபால, கன்ி ந இப்படி நற்னகயல
ந தசர்தாய் என்று உன் வாதாடலடத ந 

தசாலலும் விந்னத என்ன? ந தகட்டவுா என்று

என்னனடத டகட்கம் அரர்தம் என்ன? 
என்னிடம் என்ன சர்ுதர்னத்க டகட்டு 

வாங்ககிறாய்? என்கக ஒண்ணடம 

பிரதலலிடதடி!

இருனககுாலும் தநற்ிப் தபாட்னடப் பற்ி்க 

தகாளகடிறன். கன்னங்களில கணணீர சுட்டத. 



பற்ிததிரகடிறனா? எிரநிரல மூமககடிறனா? 
இரணடு்ககம் விர்தாசம் என்ன?

அவள கரல தசாலலும் கனத தசவியல 

பாய்னகயல, மூடித கணகளு்ககள 

விதர்ுனரயல, டகாலங்கள தநய்த 
ஜம்ககாுர்னத விிரர்தப் டபாட்டாற்டபால 

தசர்தவள, உயர தபற்று எழகிறாள.

ம்ருதங்கர்னத ஸ்ருு கட்டுவதடபான்று இவள 

கரலின் தன்னமயடலடத ஒரு சறு முனகல, 
உச்சிரப்பில ஒருமனமின்னம, தசாலலு்ககச் 

தசால, தகா்கக, ஓடனசகளின் பிகனவ அிவவப் 
டபாத இழர்தர் தன்ககர்தாடன ததிரந்த 

தகாளவதடபால.

“... அம்மா சதா சரவகாலமும் 

அழதணடடயருப்பாுாம். வாய்விட்டு அலல. 
டமான்க கணணீர வதந்தபடியரு்ககம். காரணம்

தசாலலமாட்டாள. கணணில டகாுாடிறான்ு 



னவர்ுதம், ஏவல, சன்தடமான்ு மந்ுரம் 

தந்ுரம் டவப்பினல, பூனஜ எலலாம் பணணிப் 

பாரர்தாச்சு. உளடு ஏடதா உனடஞ்சு டபாச்சு. 
மருந்த்ககப் பிடிபடலடல மந்தரர்த்ககப் 

பிடிபடலடல.

ஒருசமதம் இலலாட்டா ஒருசமதம் அட்கக 

முடிதாத ஆர்ுரர்ுல அடி உனத கட - 
 ஊஹைும். கணணீர நன்ிற பாடிலனல. 
அனதப்பர்ு அழைிறவாளு்கடக அ்ககனிறயலனல.
ஓடதராரு சமதம் அம்மானவப்பர்ு அப்படி 

நனன்கனகயல என்கடக ஆர்ுரம் வரத; 
கடடவ மனம் பிரதவி்ககிறத.

தார்தா தசாலவார: ‘உன் அம்மா கணணீராடவ 

கனரஞ்சு டபாயட்டா’ன்ு.

தார்தானவ நன்னா நனனவிரு்கக. 
ுணனணயல தான் எப்பவும் வாசம். 
தார்தாவு்கக கண ததிரதாத. தனலனதர் தடவி 



என்னனர் ததிரஞ்சுப்பார. கனதததலலாம் 

நலலா தசாலவார. ‘இப்டபா என் னகதான் 

அம்மா என் கண’ என்பார. ‘வாலு டபாச்சு கர்ு 

வந்தத டம் டம்; கரங்க்கக ஒண்ணடபானால 

ஒண்ண வந்தத டம்டம். உன் தார்தாவு்கக்க 
கண்ணடபாச்சு தபாண்ண டபாச்சு எலலாம் 
டபாச்சு உசர டபாகலடல டம்டம்’ு ஏடதா 

சிரப்ப வரமாுிர தசாலலி முடிப்பார. சிரப்ப 
டக்ககாமல வந்தடும். சிரச்சப்பிறம் சிரச்சத 
தப்பன்ு ததிரஞ்சு பதமாயரு்ககம். ஆனால 

ஏன் தப்பன்ு ததிரதாத.

ஒதராரு சமதம் கணணிலிருந்த சனதனத உிரச்சா

டபால, கணடண ுடீரு ததிரஞ்சுட்டாப் டபால

ஒரு ு்ககா முனிறச்சுப் பாரர்ுணடிருப்பார. 
அப்படி என்னர்னதப் பார்ககிறாரு அந்தப் 

ப்ககம் ுரும்பிப் பாரப்டபன். என்கக ஒண்ணம் 

ததிரதாத. ஆனால அவரு்கக மார்ுரம் ஏடதா 

ததிரேயம் டபால இரு்கக.



‘இப்டபா ததிரதிறத’ என்பார. ுரும்பவும் 
அந்தர் ுனசனதப் பாரப்டபன். அங்க 

ஒண்ணமிலனல.

‘என்னத தார்தா?’

‘இப்டபா பிரதிறத.’

‘எத தார்தா?’

‘ஏன் அப்படி கணணீரா உருக, காற்ில 
கற்பூரமா காணாமடல டபாயட்டான்ு.’

‘ஏன் தார்தா?’

‘ஆனால இப்டபா பிரஞ்சு ப்ரடதாஜனம்? 
பிரஞ்சனத தசாலலிர்தான் ப்ரடதாஜனம்? 
அப்படவ பிரஞ்சருந்தாலும் அதனால 

நட்ககப்டபாிற காிரதமும் இலனல. ரகனுதான் 

கட. நன்னா பிரதிறத. பிரதிறத்ககடமடல 



ப்ருிவ ஆிறத. கட்டிமுட்டிப் டபானால தாரு்கக 

தார? நதாடரா நானாடரா தார தாடரா 

ஆிரராடரா...ன்’ு கட்னட்க கரலில தாலாட்டுப் 

பாட ஆரம்பிர்தவிடுவார.

‘என்ன தார்தா பாடடிறள! ஒண்ணடம 

பிரதலலிடத!’

‘எலலா டகளவி்ககம் ஒடர புல, ஒடர 
புலதான் ஒடர டகளவி. டகளவிடததான் புல -
ஆிரராடரா ஆராடரா...’

ுடீரு தார்தா சிரப்பார. சிரப்ப பிரதாத; 
ஆனால அதன் டவதனன மட்டும் என்கக 

அப்படவ பிரேயம் - ஏன் மாமா உங்கள கணணில 

ுனர மனிற்ககிறத?”

தவட்கமற்ிற கணணீர - அலல தவட்கம் 

நனிறந்ததா? - என் கன்னங்களில வதகன்ிறத. 
ஆயும் என் கரல மட்டும் கணணீிரல 



களிர்ததாய் சுர்தமாய், ததளிவாய் ஒலி்ககன்ிறத.

“உன் கனத ந தசாலகிறாய். பஷ்பம் மலரவத 

டபால, அரர்தங்கள ஆயரம் இதமகள என்னில 

தனுதவிமகன்ிறன. ஆனால உன் தார்தா 

தசான்னாற்டபால - ப்ரடதாஜனம்?”

“எலடலாரும் டசரந்த என்ன புர டபசுடவடுா!
என்ககர் தனல சுர்திறத.”

“ஆனால ஒன்று தசாலகடிறன்.”

அவள பருவங்கள வினாவில உதரகன்ிறன. 
ஆடவசம் வந்தாற்டபால என் வாயனின்று ஏடதா

வாரர்னதகள பிறப்படுகன்ிறன.

“ச்கக, ந சாகவிலனல.”

அவள பின்னினடந்தாள. அவள விதகள 

வட்டமாயன. பதம், விதப்ப. நான் அவனு 



தநருங்கடனன்.

“கணற்ில கடர்னத விட்டு, ஜலர்னத்க 
கல்ககமுன் ஜலர்ுன் பளிங்கல ததிரவத தார 

என்று கணற்ில எட்டிப் பார!”

அவள கணகளில கல்ககம் சட்தடன விட்டத. 
பன்னனகயல கன்னங்களில தவளிச்சம் 

படரந்தத.

“என்னடவான்ு பதந்டத டபாடனன். 
அம்மானவடத உிரச்சு தவச்சரு்ககன்ு அப்பா 

கட ஒதராரு சமதம் தசாலவார. அனதடத 
தார்தா என் முகர்னதர் தடவிர் ததிரஞ்சுணடு 

தசாலவார. நாும் அப்பப்டபா கணணாடியல 

பாரர்ததணடு, பர்தர் டதய்்ககிறப்டபா, 
பிர்தனுப் பார்ுரர்ுல பளிச்சுு 
அழ்ககவிட்ட சுரு்ககல அத என் முகர்த்கக்க 
காட்டிற தபாம்னமயல என்னனப் பாரர்த என் 

அம்மானவ நனனச்சுப்டபன்.”



ுடீதரன என்னன ஒரு தபரும் ஆவல 

ஆட்தகாணடத.

“உன் டபர என்ன?”

“அபிதா.”

நான் ுரும்பச் தசாலலிப் தபதனர நா்ககல 

சுனவ்ககடிறன். “அபிதா.”

அ - சமிம டபான்று வாயன் டலசான கமிமவில,

பி - உதடுகளின் சந்ுப்பில,

தா - நா்ககன் ததிப்பில,

இர்தனன நாள பிிரந்த டபாேயம், மீணடதடம 

நனனவு கணடு தகாணட மனம், விட்ட 

இடர்ுலிருந்த ததாட்டு்க தகாணடு, தமா்கக 
விிரந்தாற் டபால கம்தமன்று எழகன்ிறத.



“டநரமாச்சு, டபாடவாமா?”

ந தசாலகிறாய். தசலகிறாய், நான் உடன் 

வருகடிறன்.

ஆணடவன் டவணடுவதம் இததான்.

“என்னிடம் உன்னன ஒப்பனட.”

உன்னிடம் என்னன்க தகாடுர்தவிட்டபின் இந்த
சமதர்த்கக என் மனம் எிவவுவு 

டலசாயரு்ககிறத.

கனரகணடவன் கவனலவிட்டவன். 
மிதப்பவு்கக மனலடதினால என்ன? 
மனலயிறங்கனால என்ன? உதரடவா தாழைடவா,
எங்க ஒதங்கனாலும் அங்க நான் உன்டனாடு 

இருந்தால சிர.



அற்ப விஷதம் தசாற்ப சம்பவம் அடிவயறு 
தவளளி வீச கடல வயற்ில மீன்கட்டி தளளி 

விழந்த தனிப்படுனகயல, கடதலன்றும் 

மீதனன்றும் கணட தனிப்டபதம் தபாருுா? 
தபாருள காட்டும் மருுா? அலல தபாருள 

காணபடத மருுா?

அவிமர்த அவிமர்தப் டபாட்டு எடுர்ததடுர்த்க 

கட்டி்க தகாளளும் தபாருடு!

சமதடம சற்பமாகவிட்டபின் சற்பர்ுல எத 

அலபம் எத தசாலபம்?

ஆனால ச்கக, ந ச்ககவா? அபிதாவா?

மனலடதறுமுன் ச்கக. மனலயிறங்கததம் 

அபிதா.

ஆனால ந தாராயருந்தால என்ன? இனி 
உன்னன்க கவனிப்பதன்ி என்கக டவறு 



டஜாலியலனல. ந கார்த மனலதாகவிட்டாய். 
உன்னன்க கவனி்கக்க கவனி்கக உன் தசதல, 
அனசவுகளின் நு்ண்ககம் ஒிவதவான்றும் ந 

அபிதாடவா ச்ககடவா, நததும் கவினதயன் 

தனிர்தனி அங்கமாய், ஒிவதவாரு தனினமேயம் 

அதனதன் முழனம தபற்று, அதன் இர்ககமற்ிற 

தகா்கக என்டமல விழந்த கிவவி, கழவில நான்

தநளிகடிறன். திரசனர்ுன் பதங்கரம் இததான். 
திரசனர்ுற்க இர்ககமிலனல. எந்த திரசனமும் 

அஞ்சர் த்ககடத. என்னன என்ககலலாமல 

எலலாம் தன்ககா்கக்க தகாணடு விட்ட திரசனி.

“டநரமாச்சு.”

டநரமாச்சா என்ன? என் தபாிகலங்கத 
நனலயல டநரம் என்று ஒன்று இரு்ககிறதா 

என்ன?

“டபாடவாமா?”



டபாடவாம். ந தசாலகிறாய். ந தசலகிறாய். நான்
உடன் வருகடிறன்.

மனலதடிவாரர்ுல கணறு. ராட்டினர்ுல 
ததாங்கம் கயறு்கக இதவனர களுன் 

வந்துலனல. எட்டிப் பார்ககடிறன். அபிதா 

அபிதா! தாம்ப நுனியல கடம் விடுவிதடன 
இிறங்கர் ததாப்தபன்று ஜலர்ுல விழந்த 
தமாணதடழந்த டவகர்ுல ஜலம் அதன் 

கணணாடி கலங்க, சற்ிறனல அுரந்த அடங்கம்
மிளிரவில அடதா ச்கக முகம் டதான்ிச் சிரர்த 

நலுங்ககிறத.

‘விர’தரன்று டமடலி வரும் கடர்னத 

வசதமுற்ிறவனாய்்க கவனி்ககடிறன்.

கழர்ுல கயறுடன் ததாங்கவத கடமா? 
நானா? என்கக ஏன் இப்படிர் டதான்றுகிறத.

பிடிச் சுவரடமல கடர்னத இிற்கக, சுரு்கனக்க 



கழைற்ி, அவள கடர்னத இடுப்பில 

ஏற்ி்கதகாணட டவகர்ுல, ஜலம் அவள 

முகர்ுல, உடல முகப்பில விசி நனனர்தத.

ஜலமா? நானா?

கடர்னத ஒரு னக அனண்கக, மறுனகதால 

முகர்னதர் தனடர்த்க தகாளகிறாள.

சிர்ககிறாள.

அவள நட்கனகயல கடர்ுல ஜலம் தளும்பிச் 

சிர்ககிறத.

நானா? என்னனப் பாரர்த நாடனதா?

வான் விளிம்பில ஒரு ந்ஷர்ரம் அரர்தர்தடன் 

பாரர்த்க கண சமிட்டுகிறத.

அவள முன் தசலகிறாள.



நான் பின் தசலகடிறன். அவள நனடயல 
இடுப்பின் கனடதலில என் மனம் 

பிடபாகன்ிறத.

கடர்ுன் நசுங்கலிலிருந்த ஜலம் மர்தாப்பூ்க 

தகாட்டி்க தகாணடட டபாகிறத. அவள 
நட்கனகயல ஜலம் ததளிர்த இடம் பூமி்கக்க 

களிரச்ச. ஆனால அவள நனட என் தநஞ்சு்ககர் 

தீ.

ஜ்வானல காட்டும் உரு்ககள: “நானா? நதா? 
நதா? நானா?”

டகளவிகள தகா்கககள என் முகர்னதப் 

பிிறாணட எழகன்ிறன. முகர்னத 
இருனககுாலும் தபார்ு்க தகாணடட 

நட்ககடிறன்.

ஆனால, ச்கக ந எங்கம் டபாகவிலனல. என் 



அிவீனர்ுல நான் எங்தகங்டகா டபாடனன். 
ஆனால எங்க டபாடனன்? டபாவதற்கம் 
டபானதற்கம் எங்கமிலனல என்பதற்க நாடன 
என்கக ருசுவாய் இப்டபாத 

இங்கதானிரு்ககடிறன்.

நேயம் இங்டகதானிரு்ககிறாய்.

ஆனால, ச்கக என்றுடம ந ஒரு இருணட 

டகளவி.

அபிதாதான் உன் தவளிச்சமான புடலா?

அபிதா, உன் தவளிச்சம் கண கசுகிறத.

உன்டனாடு கணனணப் தபார்ு்க தகாணடுதான் 

நட்ககடிறன். என்கக என்ன டதான்றுகிறத? ஏன் 

டதான்றுகிறத? என்ன பிரகிறத? 
பிரந்தாலதாடன?



பிரவதற்டக எதவுமிலனல என்பததான் 

பிரகிறத. அத அத அந்தந்த சமதம் எப்படி 

எப்படிர் டதான்றுகிறடதா அததான் உணடு. 
ததான்றுததாட்டு இததான் நடந்த 

தகாணடிரு்ககிறத. ஒன்று என்று ஒன்று, நேயம் 
நாுதமன இரணடாய்ப் பிிரந்த, பிிரந்தபின், 
பிிரந்தத ுரும்ப ஒன்ிற நேயம் நாும் படும் 

ஓடதாத டவதனனயல, நேயம் நாும் தவட்டிேயம் 
ஒட்டிேயம் ஒிவவிேயம் ஒருவடராதடாருவர 

ஒப்பிட்டுப் பாரப்பதம் - இததான் கணடத!

இுல ஒரு சமதம் ந சகந்தனல.

ஒரு சமதம் சாவிர்ிர.

மறுசமதம் அபிதா.

அர்தனனேயம் உன் - ‘ந’யன் சட்னடேயிரப்ப.

நான் - நான் -



கனவிலிருந்த விதர்த கணகனு்க கச்ககதபடி 

சுற்று முற்றும் பார்ககடிறன்.

வானிலிருந்த இிறங்க்க தகாணடட வரும் 

இரவின் ுனர்ககப் பின்னால, இருளின் தபரும் 

ுரட்சதாய், டகாபமான எச்சிர்கனகதாய், 
எதற்டகா காவலாய், கரடிமனல சலிரர்த்க 

தகாணடு நற்கிறத.

என்னனச் சுற்ி வதலகளில, பயரகளின் 

பச்னசயல இரவில கறுப்பஞ்சாறு வதகிறத.

என்தனுடர ஒற்னிறதடிப் பானத தவிச்சாய் 

ஓடடுகிறத. நான் தனி.

மனலடமல ராப்பூரா ுருடவலநாதிரன் 
தனினமனத நனனர்தப் பார்ககடவ 

பதமாயரு்ககிறத.

‘நானி’ன் மாிறாத, மட்டற்ிற, தமௌனர்ுன் 



தனினம.

ச்கக, ந எப்படி, ஏன், அப்படி நளளிரவில 

மனலடதி அந்தர் தனினமயல கலந்தாய்?

“ஆணடவடன என்னன்க னகவிட்டடத!” என்று 

அவனிடம் முனிறயடவா?

“Eli, Eli, Lama Sabachtha-ni?"

உன் ததரம் உன் சலுனவனத நடத சுமந்த 

மனலடதிச் தசன்று, ந விட்ட உயர தாரு்ககம் 

கன்ிலிட்ட தீபமாயரு்ககட்டும் என்ிறா?

கரடிமனலயன் டகாபமூச்சுப் டபால ுடீதரன்க 

காற்று எழந்தத. வதலகளில குரகள ுகலில 

சலசலர்தன. மனலயலிருந்த கபந்தமாய் ஒரு 
னக நணடு என்னனர் டதடி வந்த என் இததர்னத

எட்டிப் பிடிர்தாற் டபால இருந்தத. இததம் 

‘சலலலல’. உடல ஒரு முனிற உதிற்று. களிிரல



ஒடு்கக்கதகாளகடிறன்.

“என்ன பின்தங்கட்டடள? இருட்டிப் டபாச்டச! 
வாங்டகா!”

அவள தவகதூரம் முன் டபாய் விட்டாள. கரல 
மட்டும் என்னன எட்டுகிறத. ச்கக கரல, அந்த 
அவசர விளிப்பின் பின் அதன் நழைல டவறு 

தபாருளில உட்தசவியல தட்டுகிறத.

“ந என்னன்க னகவிட்ட கனதனத, நாடன 

உன்னிடம் தசாலலர்தான், அபிதாவாய்ர் 

ுரும்பி வந்ுரு்ககடிறன். என்னன்க 

தகான்னாச்சு. அவனு என்ன தசய்தப் 

டபாகிறாய்? என்னனப் பத வாங்க்ககர்தான் 

நான் அபிதா.”

என்னனதிதாமடல ஒரு தபருங்டகவல 

என்னின்று கும்பிற்று.



வாய்்ககாலு்ககப்பால  ஊர தவளிச்சம் மிு்கக 

ஆரம்பிர்தவிட்டத.
-------------- 



அபிதா - 5 

“அடாடா, என்கக இப்டபார்தான் நனனப்ப 

வந்தத. சர்ு அவுார்த்ககப் டபாயட்டாடு! 
ப்ககர்த கராமர்ுல அவள தம்பி ‘டடரா 

சனிமா’ நடர்திறார. படம் 
மாறும்டபாததலலாம், னபதன் ‘பாஸ்’ 

தகாடுர்தட்டுப் டபாவான். சர்ு படம் 
பாரர்தட்டு நானு்கக்க கானலயடலதான் 

வருவாள.

அப்பா இன்ும் வரலடலன்னா எப்டபா 

வராடரா? ஒதராரு சமதம் வரவதயடல 
ுணனணயல சீட்டு்க கச்டசிர கணடுட்டாரனா 

இப்படிர்தான் - ரார்ிர பன்னிரணடடா, 
மறுபகடலாதான்.



ராச்டசாறு்கக அப்பாவின் னக னநடவர்த 

மூட்னடனத நம்பமுடிதாத. அத 

டவனுயலலா டவனுயல ஜலம் விட்டு, 
சிரதாகவும்  ஊிறாமல மறுநாள 

பனழைதத்ககர்தான் சிர. சர்ுயன் ுட்டு, 
தவசவு்கக கட்டுப்படிற கட்டதமலலாம் அப்பா 

எப்படவா தாணடிதாச்சு. இர்தனன்ககம் தான் 

ஆடுவதாகவும் ததிரதலடல. ப்ககர்த்க னகனதப்
பாரர்தணடிரு்ககிறதடல என்ன அிவவுவு 

சுவாரஸ்தடமா? எங்களு்கதகன்ன ததிரேயம்? 
உங்களு்ககர் ததிரேயமா? உங்களு்ககம் 

ததிரதாதா? சிர, உங்கனு ந்கக தவச்சுட்டு, 
நான் என்னர்னதடதா டபசணடிரு்கடகன். 
உ்ககாருங்டகா. ஒரு பிடி கனுஞ்சு 

தவச்சுடடிறன். நமிஷமா ஆயடும்.”

கடர்ுல கர்தவிு்கக, கால தவளிச்சமும் 
மு்ககால சாந்தமாக இனழைர்த கலனவயடல 

அவள நிறம் பளிச்சடுகிறாள. நாகப்பழைம் டபால



விதகள கறுகறுதவன உளுர்னதர் 

தருவுகன்ிறன.

பிடிரனதச் சலிரர்த்கதகாணடு
வானலச் சுழைற்ி்கதகாணடு
தனரயல கால பாவாமல
பரபரர்த்கதகாணடு
தமாழதமாழதவனப் பர்தம் புத
கடிவாும் இன்ும் விழைாத கன்னிவாய்

தவளனு்க குனர்க கட்டி.

இன்று முழதம் அதன் தளுல பாரர்த்க 

தகாணடிரு்ககலாம்.

பாரர்த்க தகாணடிரு்ககடிறன்.

“உங்களு்கதகன்ன பிடி்ககம் தசாலலுங்டகா. 
பருப்பர் தனவதலனர்ககட்டுமா? 
தனவதலனரச்சு சீரக ரஸம்? ரஸம் என்கக 

நன்னாப் பணணவரும். இலனல, கனடயல 

நாலு கர்திர்ககாய் கட்கக. அப்படிடத 



எணதணயல வத்ககட்டுமா? சவப்ப்க 
கர்திர்ககாய். இலடல இரணடுடம 

பணணட்டுமா? என்ன, எலலார்த்ககடம சும்மா
இரு்கடகள? மனசு்ககளடு சிரப்பாயரு்ககா? 
அததன்னடமா வாஸ்தவந்தான். ரார்ிர 
அடனகமா டமாருஞ்சாதம்தான். ஏடதா உங்கள 
சா்ககல எங்களு்ககர்தான், 
தவச்சு்கடகாங்டகாடுன். ஆனால அத தபிரசு 

இலனல. பணணிப் டபாடுவுல எப்படிேயம் ஒரு

சந்டதாஷம் இரு்கடக! அத்ககாகன்ு 

தவச்சு்கடகாங்டகாடுன். ஏத நங்கள 
எலலார்த்ககடம ‘கம்’முு இரு்ககிறனதப் 
பாரர்தால எனதப் டபாட்டாலும் சாப்பிடர் 

ததார டபாலிரு்கடக! அதற்காக நான் 

எனதடதும் டபாடமாட்டடன். அப்பாடவ 

ுட்டுவா. சிர என்ககர் டதாணினனதப் 

பணணடிறன். நங்கள ுணனணயல தகாஞ்ச 

டநரம் கார்தாட உட்காந்ுருங்டகா. இனலனதப் 

டபாட்டு நான் கப்பிடடிறன்.”



அபிதா, என்னனர் ுணனண்ககப் டபாகச் 

தசாலலாடத. தசரதன் தகஞ்சன மாுிர 

உன்னன்க தகஞ்ச்க டகட்கடிறன். அபிதா, 
அடிடத னகடகச, அத மார்ுரம் டகுாதடி, 
நான் அபிதானவப் பாரர்த்க 

தகாணடடயரு்கக்ணம். ுணனண டவணடாம். 
நனனர்தாடல ததாணனட வரளிறத.

நனனர்தனத நனனந்ததம் ததாணனட 
உலரந்தத என்று உணரந்ததம் ததாணனட 

உலரந்தத.

“கடி்ககர் தீரர்தம் தகாடடன்.”

பூமியல கதர்த டகாட்டினின்று தற்தசதலில 
எழந்த பூ்கதகாட்டும் ஜலமர்தாப்பப் டபால 

அவள உருவம், கடர்ுல இிற்ககத கடர்னத 
தநருங்கனகயல அவள என்ககப் 

பதனமதாயரு்ககிறாள. விதப்பாயரு்ககிறாள. 
வி்கரஹைம் உயரர்தத டபால பதம் தருகிறாள.



மூச்னச மூச்தசன்று உணரந்த மூச்னச மூச்சாக 

ஒரு கணம் சந்ுர்தாடல மூச்சு ுணறுகிறத.

கணனணப்தபற்ிற ுருதராட்டிரன் டபால 

கணகனு இறுக மூடி்க தகாளகடிறன். தபற்ிற 
பாரனவனத இழை்கக மனமிலனல. பட்ட 
திரசனம் காணவும் ுடமிலனல.

கணகனு தமதவாய்ர் ுிற்ககடிறன்.

எுடர, தம்ுனர என்னிடம் நட்டித வணணம், 
தன் பன்னனகயல ுிவதர்ுல ஒளி 

வீச்கதகாணடு நற்கிறாள.

தம்ுனர வாங்க்க தகாளனகயல, என் விரல 

அவள டமல படாதா?

No.

எணணர்னதேயம் தசதனலேயம் இம்மியலிருந்த 



எலனல வர, நம் அிவு்கதகட்டாத தன் வதயல

ஆளும் ஆு்ககர்ுன் கட்டனுயல, பார்ுரம் 
னகமாறும் தருணம், எங்கள விரலகள ஒன்றுடன்
ஒன்று டகாரர்த்க தகாணடாற்டபால எிவவுவு 

தநரு்ககமாய் தம்ுனரப் பற்ிேயம் -

ததாட்டு்கதகாளுவிலனல.

அவள ஏந்ு வந்த ஜலடம, அவள கன்னிர் 

தூய்னமனத, தன் சர்ுதர்ுன் ச்கு தகாணடு, 
அவளு்கக்க காப்பாற்ிர் தருவதாய் என்ககர் 

டதான்றுகிறத.

கானலின் நலுங்கல டபால என் ஏ்ககம், 
கணகடாய் என் முன் எழகிறத. பற்று ஒன்ின் 

டமல விழந்தவிட்டால -

பற்று, ஆனச, அன்ப, பாசம், ப்ஷம், காதல, 
காமம், டவகம், விரகம், ஏ்ககம், இன்பம், 
டவதனன, டசாகம், சுகம், தசார்ககம், நரகம், 



உயர,  ஊசல, கடல, பிிரதல - இன்ும் 

எர்தனன எர்தனனடதா.

அர்தனனேயம் ஒடர சாதம் பிடிர்த்க தகாணட 
தகட்டியன் ரகங்கனு்க காட்டும் 

தபதரகளதாடன! பற்று ஒன்ின் டமல 

விழந்தவிட்டால, ததாடல என்பத ஏன் 

அிவவுவு அவசதமாகவிடுகிறத?

ததாடல.

உனடனமயன் முர்ுனர.

உிறவின் வதர் தனண.

உணரவின் பத டரனக்கக டரனக பாேயம் மந்ர்ர 

ச்கு என்ன?

அவன் தகாடுர்த ஜலம் ததாணனட அடியல 

உவரர்தத. அந்த்க கணற்று ஜலம் கற்கணடாய்ர் 



ுர்த்ககடம, இதற்க இந்த உவரப்ப எப்படி 

வந்தத? ஒருடவனு என் தாபம் தான் 

தகாடுனமடதா?

ச்கக, ந சாகவிலனல. உன்னனடத பலிதகாடுர்த
என்னன வாங்கம் பதனத்க கரடிமனல்க 
கருடவலநாதனிடம் வரமாக வாங்க்க 

தகாணடாதா?

ந வாங்கம் பத இிவவுவு பதங்கரமா?

ச்கக என்னால தாங்க முடிதலடலடி! ச்கக 
என்னன மன்னிச்சடடி!

மன்னிப்ப.

இத ஒரு தபரும் தபாய். மன்னிர்ததால, தீங்கன்
பங்க கனிறந்த விடுமா? டவதனனயலிருந்த 

விடுதனல கனடர்த விடுமா? நனனவால 

இன்ும் கடுதடலதன்ி கனிறவு ஏத? மார 



தவடி்கக அழனக பிடுகிறத.

அபிதாவு்கக்க டகட்டுவிட்டால?

டகட்டுவிட்டதா?

பதந்த சுற்றுமுற்றும் பார்ககடிறன். 
ுணனணயல உட்காரந்ுரு்ககடிறன். இங்க 

எப்டபாத வந்டதன்? வந்ததம் நலலததான். என் 

அழனக அவளு்ககர் ததிரதாத அலலவா? 
கனரடதாரம் ஜலம் பருக்க தகாணடிரு்ககம் 

விலங்க்கக்க கால சறு்கக விட்டாற் டபால, 
தவட்கமற்ிற அழனகயல விழந்தவிடுகடிறன். 
மணனடேயள நரம்பகள தீய்கன்ிறன. தசவி, 
மூ்கக, கணகளில ஆவி பிற்ககிறத.

மன்னிப்ப கனடதாத.

உணடு, உணடு என்பத நம்பி்கனகதானால.



இலனல, இலனல என்பத உணனம.

இலனல

தநற்ியல

இடத னகயல வலத னகயல

விண விண

மாரபில ஆணி ததிர்தத.

ச்கக, என்னனச் சலுனவயல ஏற்ிவிட்டாய்.

“சாப்பிட வடருா?”

உளடுயருந்த அவள கரல கணீதரன்று 

அனழைர்தத.

பனழைத நாள ுரும்பி வந்தவிட்டத.



கடர்ுல கர்தவிு்ககடியல னததல இனல 

டபாட்டிரு்ககிறத.

அுல  ர்ககர் னததல பானத பானததாய் 

எிவவுவு அழைகாய் ஓடடுகன்ிறத!

ரஸம் பளிர்தத.

சாதர்னத்க கனழைர்த விட்டாள.

கர்திர்ககாய் சிரதாக டவகவிலனல.

“நன்னாயரு்ககா?”

நன்ிறாய்ர்தானிரு்ககிறத. நஜமாகடவ, 
ரஸர்னத்க னகயல ஏந்ு்க கப்பகடிறன். 
அன்பிட்டவரகளின் கனிறகடு, அவரகளிட்ட 

அன்பின் விடசஷ ருச. எப்பவுடம பச்ககாகவா 
சாப்பிடுகடிறாம்? சனமர்ததற்காகவா 

சாப்பிடுகடிறாம்?



வாசற் கதனவ தாடரா படபடதவனர் 

தட்டுகிறாரகள.

அபிதா டபாய்்க கதனவர் ுிற்ககிறாள.

“வாங்டகா மாமி.”

சாவிர்ிர கடர்தள வருகிறாள. அவளுடன் வந்த 

தனண டரதயடலடத ததங்க நற்கிறான். என் 

மாமாவின் பல டபரன்களில ஒருவன்.

சாவிர்ிர்கக்க டகாபர்ுல கணகள கடு்ககன்ிறன.

“எங்டக டபாடிறளு ஒரு வாரர்னத தசாலல 

டவணடாமா? இங்டக வந்டதளு கணடடனா? 
வதல காட்டில பாம்ப பூச்ச பிடுங்கததடுர்த 

விழந்த கட்கடகளு கணடடனா? உங்கள 
 ஊரு்கக வந்தத்கக்க னக டமல பலனா? 
உங்கனு எங்டகன்ு டபாய் டதடிறத?”



னகேயம் குவுமாய்ப் பிடிப்பட்ட மாுிர நான் 
 ரம் காேயம் னகேயடன் இனலததுிரல 

உட்காரந்ுரு்ககடிறன். இனலயல சாதம் 

கவிர்த சர்ுதமாய் தவணனம தலங்ககிறத.

அபிதா மிரணடு நற்கிறாள. சாவிர்ிரயன் 

டகாபம் அவளு்ககப் பதமாயரு்ககிறத.

சாவிர்ிரயன் டகாபம் என்ககப் பிரகிறத. அவள 

தசாலலும் நதாதம் பிரகிறத. ஆனால 

சாவிர்ிரனதர்தான் பிரதவிலனல. ச்கக 
எழுவிட்டுப் டபாயரு்ககம் சர்ுரர்ுன் 
ப்ககர்ுல அதன் டகலிடபால நற்கம் இந்தர் 

தடிர்த உருவம் தார?

விு்ககச் சுடர கடர்தச் சுவரகளில வீசத 

எங்கள நழைலகள தபிரதாய், ஒன்னிறததான்று 

 ஊனமப் பதமுறுர்தலில சலிரர்த்க தகாணடு, 
எங்களு்ககப் பிரதாத, தங்களு்கடக பிரந்த 



சடங்க்க கர்ுல ஆடுகன்ிறன.

என்றும் எங்களு்கக விடுதனலயலலாமல 
எங்கனுர் தங்களுடன் கிவவி்கதகாணட எங்கள

நழைலகள.

மறுநாள கானல, அபிதாவின் சர்ு வந்தாள. 
உடன் அவன் தம்பி - Tent சனிமா முதலாளி - 
வந்ுருந்தான். அவடன ‘ஸ்டார’ மாுிரதான் 

இரு்ககிறான். பாரர்ததம் மனனத சிவவுவத 

அந்த எடுப்பான மூ்ககம், கணனண மனிறர்த்க 

தகாணடு முன்சிரந்த முரட்டு மயரும், 
ஒழங்காய் ஒத்ககத தளிர மீனசேயம் 

தசம்பட்னடேயம் தான்.

“அபிதா, ந ஏன் வரலடல? உன்ககப் படம் 

பிடிச்சரு்ககம்.”

சலும்படலயலாத சுபாவர்ுடலடத கனர்த 

தவணகல்க கரல.



“ஆமாம் உன் படர்னத நதான் தமச்ச்கக்ணம். 
ஒரு பாட்டா, டான்ஸா, சணனடதா? 
உட்காரந்தத ததிரதலடல உடடன 

எழந்தட்டமாுிரதான் இருந்தத. அிவவுவு 

சுரு்கக முடிஞ்சுடுர்த. கட்டடமயலனல. 
நாற்காலியல   ‘தஙாய்ஞ்ஞ...’ ரார்ுிரடத 
விட்ட சுரு்கக்ககர் ுரும்பியரு்ககலாம். 
ஆனால இந்த வீட்டு்ககர் தான் எப்பவும் 

ுரும்பிணடு இரு்கடகாடம!”

“ுரும்பிறதன்னாடல பின்டன என்ன அரர்தம்? 
ஒதராரு சமதமும் ஒரு ஒரு இடம் 

ுரும்பிணடிரு்கக முடிேயமா? 
உங்களு்கதகலலாம் ரயடலிப் டபாிற மாுிர 
விடிகானல  ஊர டசர மாுிர கணிசமா நாலுமணி 

டநரம் இரு்கக்ணம். முனகனால பாட்டு, 
தடு்ககவிழந்தால கம்கம், இடிவிழந்தால 

அதடவ ஒரு டான்ஸ் - இதவும் தான் 

எப்பவுமிரு்கடக! தகாஞ்சம் high class picture 



ஸார - cheap rent ்கக வந்தத. இன்னி்ககப் 
பாரர்தணடு நானு்ககர் தூ்ககட 

டவணடிதததான். அபிதா, டக்ககடிறடன ந ஏன் 

வரடல?”

“ஆமாணடா, உன் அர்ும்டபனர நம்பி 

வாசற்கதனவேயம் ுிறந்த டபாட்டுட்டு, நான் 
இவனுேயம் உன் அவிசல படர்த்கக 

அனழைச்சுணடு வந்தடடிறன். ுரும்பி வர 
டவனு்கக இரு்ககிற வாசல கதனவேயம் 
எவனாவத அடுப்ப்ககப் பிடுங்கணடு 

டபாயடட்டும். அந்தப் பிராமணன் இன்னமும் 

வரலலிடத? என்ககர் ததிரேயம். அங்டகடத 

குர்தடல களிச்சுட்டு, டநர்த டசார்னதடத 
சாமி்கக்க காட்டிப்பிட்டு ஒரு நனட மிச்சம் 

பணணிணடு வந்தடுவார...”

... டகட்டு்கதகாணடட கரு்ககள உளடு 

வருகிறார. அவர டதாளில ததாங்கம் னநடவர்த

மூட்னடேயம், கபடும் அசடும் கலந்த அந்த 



இனிப்பம் - அவனரப் பாரர்தால சர்ககஸ் 

டகாமாளி டபால தானிரு்ககிறத. அவர 
வராதனத்க டகட்டு்க தகாணடிருந்தவள கட 
அவர வந்தனதச் சட்னட தசய்வதாய்ர் 

ததிரதவிலனல. அவர னமர்தனன் அவர 
வீட்டில அவர இருப்பதாக ஏற்று்க 

தகாணடதாகடவ ததிரதவிலனல. அவன் 

என்டனாடுதான் டபச்க தகாணடிரு்ககிறான். 
என்ன டபசுகிறான் என்று அவன் டபச்க 
தகாணடிரு்கனகயடலடத என்கக மிறந்த 

டபாய்்க தகாணடட வருகிறத. பலனகயல 

வலத னக எழத, பின்னாடலடத இடத னக 

அதர்த்க தகாணடு வருவதடபால.

ஆனால அவன் கனதனத அவன் தசாலலி நான் 

ததிரந்த தகாளுர் டதனவயலனல. அவன் 

உனடேயம், ஒழங்காக ஒத்கக விட்ட அரும்ப 
மீனசேயம் அவன் தவற்ி்க கனத்கக சாகதாய் 

அலறுகன்ிறன. என்னனேயமிதாமடல ஒரு 

கானத்ககட தபார்ு்க தகாணடு, பிிறக 



தபார்ுனத ததிரதாமலிரு்ககம் தபாருட்டு, 
காுன் பின் தசாிந்த தகாளகடிறன்.

A selfmade Man. அவன் சமநனல்கக 

ஒிவவாத உதரந்த ரகர் தணி. கணனணப் 

பி்ககம் சலனவ. உருனு்ககழைங்க வறுவல 

பிலனலடபால தபிரத wrist watch. புதாக்க 
கணட சுகம். ஆர்ுரர்தடன் அுபவி்ககிறான். 
அுபவ ஞானர்னதர் தவிர வயற்னிற்க 

கினால அ்ஷரம் டதறுடமா சந்டதகம். 
இவு்கக இப்டபா தசாந்தமாகயரு்ககம் இந்த 

tent சனிமாவிடலடத இவடன ‘தவற்ினல 
பா்கக படி சகதரட்டு’ கணீதரன்று சலம்பலற்ிற 
கரலில விற்ிருப்பான் என்ிறால என்கக 

ஆச்சரதமிலனல.

ஆனால என் வாமவும் அப்படிர்தாடன! 
அதனாடலடத நாங்களிருவரும் 
ஒருவரு்கதகாருவர விு்ககமிலலாமடல 

ஒருவனரததாருவர பிரந்த தகாளு முடிேயம். 



டகாதாவில மலலரகள டபால, 
ஒருவனனததாருவன் கட்டிப் பிடிர்தப் 
பரளுமுன் ஒருவனனததாருவன் ஆழைம் 
பாரர்த்க தகாணடு ஒருவனரததாருவன் 

வனுத வருகடிறாம். என்னனப் டபால 

அவனன்க காண என்கக ஏன் ஆகவிலனல? 
அவனனப் டபால நான் இலனல என்கிற 

ஆர்ுரம்தாடன!

கழைந்னதயன் முகர்ததுடர கயற்று நுனியல 
தபாம்னமனதர் ததாங்கவிட்டு ஆட்டுவத 
டபால அபிதாவு்கக சனிமா ஆனச 

காட்டுகிறான். அபிதாவின் கணகள விிரகன்ிறன.
பன்னனக உதட்டடாரர்ுல ஆரம்பிர்த அதன் 
உளதுாளி மறு ஓடரர்ுற்கப் பரவிச் தசலவத 

என்கக நன்ிறாய்ர் ததிரகிறத. அவன் சர்ு்கக 

சனிமா ஆனச விடவிலனல. 
அவளு்ககரு்ககாதா? வீட்னட விட்டு, 
கரடிமனலனத விட்டு தவளிடத டபாக 
அவளு்ககர்தான் டவடிற வாய்ப்ப என்ன 

இரு்ககிறத?



“ஆமாம் இத கணடிப்ப; தவளளி்ககழைனம 

அபிதா ந வந்டத ஆக்ணம். பதப்படம்.”

சர்ு எிரந்த விழகிறாள. “ஆமாம் அவளும் 

வந்தட்டா வீட்டு்கக தார காவல?”

“ந.”

ஒடர எழர்த. ஒடர தசால. ஒடர கர்ு. ஒடர 
கர்த.

மாமி்கக்க கன்னங்கள தவடிர்தவிடும் டபால 

உப்பகன்ிறன. வாதனடச்சுப் டபாச்சு. வித 

பிதங்கிறத.

ஆனால அவன் தம்பி்கக இர்ககமிலனல. அவள 

ப்ககம் கட அவன் முகம் ுரும்பவிலனல. 
அ்ககாவு்ககாகவா அவன் இங்க வருகிறான்?



“நங்களும் வர்ணம் சார, மாமினதேயம் 

அனழைச்சுணடு வாங்டகா. உங்களு்கதகலலாம் 

Air Conditioned ுடதட்டிரல உட்காரந்த 
பழை்ககம் இலனலதா?” சிர்ககிறான். Kolynos 
சிரப்ப. உரமான இறுகத தானடகள. 
நன்ிறாய்ர்தானிரு்ககிறான். “இதவும் உங்களு்கக

ஒரு பத அுபவமாயரு்ககட்டுடம! 
நாுனடவில நாும் ஒரு Air Conditioned 
ுடதட்டர கட்ட என்கக வசு வரட்டும்ு 

தபிரதவாள ஆசீரவாதம் பண்ணங்கடுன்!”

டபச்சும் நன்ிறாய்ர்தான் டபசுகிறான்.

“டபச்சு்கக நாுனடவிலு தசாலடிறன். இந்த 
பிஸிதனஸ் அடிச்சால நானு்கடக வாிர்க 

தகாடு்ககம். டபாச்சுன்னா அன்னி்கடக கானல 

வாிரவிடும். சிர, நான் கும்படிறன். என்கக 

டவனல கார்த்ககட்கக. அபிதா மிற்ககாடத.”

ஆள வந்த டபானடத பதல வந்த கடந்தாற் 



டபால. அவன் தசன்ிற வத டநா்கக அபிதா 

நன்ிறாள. இவன் ஒரு ு்க விஜதன். இங்கர்ுத 

நனனவு அவளு்ககலனல. நனனப்பில 
தவளளி்ககழைனம சனிமானவ இப்படவ 

பாரர்த்க தகாணடிரு்ககிறாள. அவனு 
அப்படி்க காணனகயல என் மாரனப மின்னல 

தவட்டுகிறத.

“...நன்ன இடர்ுல கலலாலடிச்சாப்டபால 
நன்ுட்டால பிச்ச பழைம் மாுிர கலர்ுல 

டசாறு விழந்தடுமா? விழந்தடுமான்ு 

டக்ககடிறன்?”

அபிதா ஒன்றும் டபசவிலனல. கடர்னத எடுர்த 

இடுப்பில னவர்த்க தகாணடு கும்பகிறாள. 
அவள கனவு இன்ும் கனலதவிலனல. 
பன்னனக கன்ன்க கதவில டதங்கவிட்டத.

தமௌனம் எிவவுவு அற்பதமான அங்க! 
நளினர்ுல டா்ககா மஸ்லின் அததனுர என் 



தசய்ேயம்? அதன் மடிகள அவள டதாளினின்று 

விழந்த, அவள பின்னால, அவனுச் சமந்த, 
பூமியல தமௌனமாய்ப் பரளகன்ிறன.

“பி்ககம் வனர பழைர்னத மரர்ுல தார விட்டு 

னவ்ககிறா? இந்த நாளில பழைர்னத மரர்ுல 

எவன் பாரர்தத? எலலாம் பிஞ்சுடல பழர்த 

தவம்பல. இலனல, தடிதால அடிச்சு்க 

கனிததவச்ச பழ்ககலகள. பழைங்கடு ஏத?” 
இங்க வந்த இர்தனன நாத்ககப்பின், 
இப்டபார்தான் கரு்ககள இப்படி 

வாய்ுிற்ககிறார. பரவாயலனல. டபச்சல, 
தநாணடி கரு்ககள வானட தகாஞ்சம் இவிரடம் 

அடி்ககம் டபாலிரு்ககிறடத!
------------ 



அபிதா - 6

சாவிர்ிரனத  ஊர்க காிரதங்களு்கக மாமி விட 

மாட்டடன்கிறாள. “நன்னாயரு்கக வந்த 

இடர்ுல நங்கள டவனல தசய்திறத? நங்கள 
வந்த எங்கடுாடட தங்கயரு்ககிறடத எங்கள 

பா்ககதம்.”

மாமி நன்ிறாகப் டபசுகிறாள. கரல தபிரத. 
கச்சமுமிலனல. நான் கடர்ுலிரு்ககடிறன். 
சனமதலனிறயலிருந்த அவள கரஜனன 

எட்டுகிறத. சல டபரு்கக அவரகள கரடல 

அவரகள விும்பரம். நாங்கள இலவசர்த்ககர் 

தங்க மாட்டடாம் என்று அவளு்ககர் ததிரேயம். 
அந்த மகமச்சனத அவள ததிரவி்ககம் முனிற 

இப்படிர்தான் டபாலும்!



“நங்கள எலலாம் எிவவுவு தபிரத முஷாள! 
ஏடதா பனழைத வாசனனனத மாமா மாுிர 

ஞாபகம் தவச்சுணடு தார இந்த மாுிர வருவா?”

டகட்டு்கதகாணடட ஏடதா காிரதமாக மாமி 

கடர்த்கக வருகிறாள. என்னனப் பாரர்ததம் 
அப்டபார்தான் பாரர்ததடபால அட்ககம் 

பணணி்கதகாளகிறாள.

வாய் அமுதம் தபாதகன்ிறத.

கண கண்கதகடு்ககிறத.

சுவரடமல சரத கரணம் சிர்ககிறத.

கரு்ககள, னநடவர்த மூட்னடனதர் டதாளில 

மாட்டி்க தகாணடு கும்பி விட்டார.

அபிதா வீட்டில இலனல.



நாும் தவளிடத டபாகடிறன். கால தசன்ிற 

இடம்.

கரு்ககள மாமி முகஸ்து்ககச் தசான்னாலும், 
கனடந்த உணனமனதர்தான் தசாலகிறாள. 
வாசனனகளில தான் உயர வாமகடிறாம்.

உணனம, ததய்வம், விடுதனல என்கிற தபதிரல
ஏடதா மாதா சர்தர்னதர் டதடி்க 

தகாணடிரு்ககடிறாம். ஆனால நம்பவதம் 

வாமவதம் என்னடவா வாசனனகள, 
பிம்பங்கள, நனனவுகள, கனவுகள எும் 

சர்தமானதயலதான். இருப்பனத விட்டுப் 
பிறப்பனதப் பிடிர்தாலும் இருப்பனத 

மறுப்புல என்ன அரர்தம் இரு்ககிறத? 
நழைலகளில பிரதவிர்த நழைலகளில கனிந்த 

நழைலகளில ததளிந்த நழைலதான் மனம், உணரவு,
பர்ு, ஞானம், திரசனம், உணனம, ததய்வம், 
மு்கு என்று இந்த அுமான நனல்கக 



என்தனன்ன டபரகள உணடடா அனவ 

அர்தனனேயம். அப்பவும் அந்தர் ததளிந்த 
நனலேயம் ஒரு ததளிந்த நழைலன்ி டவிலனல 

என்று என்ன நச்சதம்?

இந்தர் தர்ககருயல அடதா வானுாவி நற்கம் 

கரடி மனலேயம் ஒரு நழைலதான்.

அன்று ஜன்னல கணணாடியல ஒழக வதந்த 
மனழை நனர சகந்தனலயன் கணணீர தானரதாக்க 

கணடு நம்பி வந்ததம் ஒரு பிம்பம்தான்.

ுரும்பர் ுரும்ப்க கரடிமனல்ககம் கரு்ககள 

வீட்டு்ககம் இனட தூரர்னத நடந்த நடந்த, 
அுந்த, அுந்த, இங்க நான் இருந்தவனர 

ஞாபகர்ுலும், இங்க விட்டுச் தசன்ிறபின் 
கற்பனனயலும் சகந்தனலயன் 
நடமாட்டங்கனுேயம் சுவடுகனுேயம் டதடி 

அனலகடிறன்.

சகந்தனல தசர்தப் டபானாள.



தசர்தப் டபானவனுப் தபாசு்ககத சாம்பல 

கட கனரந்தம் காற்ில பிறந்தம் டபாதாச்சு. 
இர்தனன வருடங்களு்ககப் பின் இங்க வந்த 

முட்டாடு, இன்ும் எனதர் டதடுகிறாய் 

அனதவிட முட்டாடு?

இந்த நகமச்சேயம் என் பகர்திவு என்னன்க 
டகட்டு்க தகாணட இந்த்க டகளவிேயம் 

உணனமயன் ஒரு முகமாயரு்ககலாம். ஆனால 
சகந்தனலனதப் பற்ித நனனவின் சரடு 

அதனால அிற மறுர்தத. அதன் உரம் 
சகந்தனலயன் சானவேயம் தாணடி நான் 
ததாடரந்த சகந்தனலனத இன்ும் இங்டகடத 

டதடுகிறத இந்த இர்ககமற்ிற, தவிர்கக முடிதாத 

ததாடரப, தூணடுதல, தரர்தல என்ன? 
முற்றுப்பளளினத ஏற்று்க தகாளுாத தன்னம 

தான் என்ன?

என்னர்னதடதா எழு, எழுதனதப் படிர்த, 
படிர்தனத நனனர்த, படிர்தனத வாமந்த, 



வாமந்தனதப் படிர்த, அுபவர்னத நனனர்த, 
நனனர்தனதடத நனனர்த, நனனனவ 

அிவவப்டபாத காதப்படுர்ு, காதர்ுலிருந்த 

தசாிரேயம் ரர்தம் உணரந்த, அரர்தங்கள, 
பிரதர்தனங்கள தகாளகடிறாம். நனனவின் 

ரணடம உயிரன் னதிரதம், உயடராவிதர்ுன் 

பல வரணங்கள.

காலடியல கறுகறு -

உடல கச னகயல எடு்ககடிறன்.

பஷ்ப சரம்.

ஆ! நனனவு வந்தத. இத டநற்றுமானல 

அபிதாவின் கந்தலில இருந்ததலலவா?

“மானலயல கந்தலில தசரு்ககடன் மகழைந்த 

மலடர, கானலயல உன்னன மணணில 

சதறுணடு கட்கக்க காணபததன்ன?”



கன்னர்ுல ஒற்ி்க தகாளகடிறன். காடதாடு அத 

தமர்ததன்று என்ன டபசுகிறத?

உன் கரல எங்கருந்த வந்தாலும் சிர அத என் 

பா்ககதடம.

விசனம் நனிறந்த வசனங்கள, தநஞ்சன் 
அடிவாரர்ுன் சுனனயலிருந்த 

தபாங்ககன்ிறன. ஏடதா எலனல்கடகாட்டில 

மனம் தர்தளிர்தர் தவி்ககன்ிறத. 
என்னர்னதடதா டதடி, இருப்ப்க தகாளுாமல, 
நடந்த தகாணடடயரு்ககன்டிறன்.

முகர்ுல கடவுள ஏன் கணனண எழு, 
காகனத்க காட்டி, கடடவ கலவரர்னதேயம் 

தகாடுர்தான்?

பானதயன் ுருப்பர்ுல, தூரர்ுல இரு 

கனரயன் டமடுகளு்ககனடடத, ஒரு வனுந்த 



தாமவில, வாய்்ககாலின் ஜல விளிம்ப கானல 

தவய்யனல வாங்க்கதகாணடு தகதக்ககன்ிறத. 
தநருங்ககடிறன். எுர்ககனரயல டதாய்்ககிற 

கலலருடக, கர்ுட்டபடி அபிதா கடர்னதர் 

டதய்ர்த்க தகாணடிரு்ககிறாள.

படனவயன் டகாடி, ஜலர்ுல நனனந்த 

நடராட்டர்ுல டலசாய் அனலந்தத. 
படனவயன் உடலும் அங்கங்டக நனனந்த, 
நனனந்த இடங்கள, உடடலாடு ஒட்டி்க 
தகாணடு அங்கங்கள பிதங்கன. 
தசௌகிரதர்ுற்காக முழைங்காலகளு்ககனடடத 

அளளிச் தசாருக, மடியல அனடர்த டசனலயன் 
நலர்னத தடுர்த ததானடச் சனத தவய்யலபடா 

தனி தவணனமயல பளிரட்டத.

அவள என்னனப் பார்ககவிலனல. நான் நன்ிற 
இடர்ுல ஒருடவனு கனரடமடு என்னன 

மனிறர்தடதா என்னடவா? அலல, அவள 
முழ்ககவனம் கடர்னதர் டதய்ப்புல 



முனனந்ுருந்தடதா? அலல, அவள கா்ணம் 
பகற்கனவிலிருந்த இன்ும் 

வித்ககவிலனலடதா?

கனரகளினினடடத வாய்்ககால வனுந்த, தன் 

தனலனதர் டதடும் பாம்ப டபால ஓடடிற்று. கனர 

டமட்டு்ககப்பால, வதலகளில, 
குரகளினினடடத காற்று சலசலர்த பாம்பின் 

சீிறல டபால ஓடனச என்டமல இிறங்கற்று. 
ஸமதம் ஸஹ்கக முடிதா தஸௌந்திரதம் 

க்ககற்று.

விஷம்.

தபாழத, இடம், தசதல மூன்றும் ஒன்ிறாய் 

வினழைந்த, உட்பலு்கக மட்டும் எட்டும் 

அரர்தம் தகாளகன்ிறன.

கனரகள என்ன கறுகும்,



நான் இ்ககனர,

அவள எுர்ககனர.

கனரகள தசாலலும் தபாருள இததாடனா? 
“நாங்கள கனரகள கனரகள கனரகள தாம்.” 
தமௌனமாய் என் கனரடதாரம் டமடல 

நட்ககடிறன்.

பககள உற்சாகமாய், மரங்களில, 
ஆகாதர்ுடல, தனல்கக டமல, கணபட்டு, 
கணபடாமல சப்ு்ககன்ிறன.

“- ட்வீ்க ட்வீ்க -”

“- கச் கச் கச் -”

“- ட்ரரரர -”

என்னனச் சமந்ுரு்ககம் அனமுயல, 



இிவவனமுடத டமான கரப்பர்ுன் தாத. 
சப்தங்கள சலனர்ுன் சதங்னககள.

கனரடதாரம் கர்தானழைனதேயம் முட்கனுேயம் 

கடந்ததம் இடம், தனழைர்த இனட டபான்று 
அகன்று என்னனர் தன் வயற்றுள வாங்க்க 

தகாளவத டபால ஒரு மாந்டதாப்பள - (டதாப்பா
ததாப்புா?) - அனழைர்தச் தசலகிறத. ஏடதா 
ரஹைஸ்த ஜாலர்ுல இதற்னகயன் சுயல 

மாட்டி்க தகாணடிரு்ககடிறன்.

ஒரு மரர்ுன் பின் ஒரு ஆள பதங்ககிறான். ஏன்?

விலலி. அவன் இன்ும் என்னனப் 

பார்ககவிலனல.

மாங்காய் ுருடப் டபாகிறானா? ஆனால 

இப்டபா மாங்காய்்க காலமிலனலடத!

அவன் னகயல ஒரு கவண ததாங்ககிறத. 



அப்டபார்தான் சுழைல ஆரம்பிர்ுரு்ககிறத.

ஓட! பிரந்தத. இவன் மாங்காய் அடி்ககவிலனல. 
ஏடதா பகதடி்ககப் டபாகிறான். 
வசதமுற்ிறவனாய்்க கவனணடத பாரர்த்க 

தகாணடிரு்ககடிறன். கவண 

டவகதமடுர்தவிட்டத. மணி்ககட்டு்கக டமல 

னக ஆடவிலனல. கவண ஒரு கணர்ுல 

ச்ககரமாக மாிவிட்டத. மரம் நனிறத இர்தனன

பிறனவகளில இவன் கி எதடவா? என்கக 

உடல பரபரர்தத. தபார்ததன்று 
ஆகாதர்ுனின்று ஒன்று என் காலடியல 
விழந்த தவறும் மூ்ககம் தவிர்த கண்ணம் 
சிறகம் இிறகம் உடராமமுமாய் உயரற்ிற 
தமார்னததாய் கணர்ுல கணதணுடர 

மாறுவனத்க காண என்ககச் ச்குயரு்ககடமா? 
படம் பளிச்தசன்று கணனண தவட்டி 
மனிறவதற்கம் கவணிலிருந்த கல 
பிறப்படுவதற்கம் ‘வீல’ என்று என்னின்று ஒரு 

அலிறல கும்பவதற்கம் சிரதாயருந்தத. ஒரு 
பக்க கட்டம் னவத தகாணடு மரர்னத 



விட்டு்க கும்பிச் சதறுணடத.

அவு்ககர் தூ்ககவாிரப் டபாட்டத. என்னன்க 

கணடதம் ஒரு கணம் ுனகர்தப் டபானான். 
டதாப்ப்ககச் தசாந்த்ககாரனன அவு்ககர் 

ததிரதாதா என்ன? உடடன டகாபம், உடடன 

அலகதம், உடடன சிரப்ப அவன் கணகளில 

சந்ுன. டமட்டு விதகள. கர்த மீனச்ககாரன். 
வாயனின்று தவடிர்த சிரப்பில வாததலலாம் 

தச்ககச்தசடவல.

“ஏன் சாமி? ந பாவம் பாரர்த ஒரு உசனர்க 

காப்பார்ுட்டதா நனனப்பா? இன்னி்கக 

தப்பிச்சு. சிர, நானு்கக? நானு்கக என்ன 

பணணப் டபாடிற? இடத டநரர்த்கக அத 

இங்டக வந்த கந்தம்ு எணணிிதா? இலடல 
இங்டக வந்டத நான் அனத்க காவு வாங்கப் 

டபாடிறன்ு தநன்ககிதா? ந  ஊரு்ககப் புசு. 
நான் இங்டகடத தபாிறந்த, இடத பனுப்பா 

இங்டகடத வுந்தவன். இதங்கனு என்ககர் 



ததிரஞ்ச மாுிர உன்ககர் ததிரேயமா? இதடல 

எத்கடகும் மாிரடல மச்சம் இருந்தால, அந்த 

மச்சம் முதல என்கக நலலார் ததிரேயம். 
இன்னி்ககலலாட்டி நானு்கக, நானு்ககலடல,
அத்கக மறுநாள. என்கக இஸ்டமானனத்க 

கலலாடலா விலலாடலா அடிச்சுர் தளளிடுடவன்.
னகதாடல கட கழர்னத முிச்சுப் 

டபாட்டுடுடவன். ஹைா் ஹைா ஹைா! 
அன்னன்னி்கக என்ன கனடச்சுடதா - 
கானடடதா, கவுதாிரடதா, பாம்டபா, ஓடணாடனா,
பன்னி்ககட்டிடதா, நிரடதா, முசடலா - ஏடதா 
ஒண்ண. உசர எலலாம் ஒண்ணதாடன!”

இவன் என்ன மூச்சுவிடாமல ஆனால விஷதம் 

விடாமல, ஸம்ஹைாரமூரர்ுயன் பானஷ - 
‘எலலாம் என்ுனடதத’ - டபசுகிறான்! ச்ககரம்
அறு்ககிறத, கபாலம் ஏந்தகிறத என்கிறாடன? 
இவன் வாம்கனக மட்டுமலல, இவன் 

டவட்னடதாடும் உயிரன் நதுயல, 
இவு்ககம் அதற்கம் இனடயல உளு 



உிறவில, உிரனமயல நான் தனலயட்டடன் 

என்கிறான். அப்படி தனலயட்டும் நான் 

சாுர்தத என்ன என்று டகலி பண்ணகிறான்.

என்னனச் சுற்ி மரங்கள அனனர்தம் கட 

அவன் கக டபால, அவன் தசாலலு்கக 
சாகதாய் அவன் கற்ிறச்சாட்டு்கக 

உடந்னததாய் சலசல்ககன்ிறன. என்னன 
தநரு்ககவத டபால எப்டபாத எப்படி ுடீதரன 

இிவவுவு கட்ட வந்தன? இவன் என் டமல 

னகனவர்தால நான் தாங்கடவடனா? என்கக 

டலசாய் மூச்சுர் ுணறுகிறத. சற்று டவகமாகடவ
நட்ககடிறன். அவன் எ்ககாும் என்னனர் 

தரர்தகிறத. நனடேயம் ஓடட்டமுமாய் 

வினரகடிறன். மாந்டதாப்னபர் தாணடிததம் - 
அப்பா! - மரங்களின் சனிறயனின்று 
விடுபட்டாற்டபால ஒரு தபருமூச்சு என்னின்று 

எழகன்ிறத!

மீணடும் பரந்ததவளி.



அடதா கரடிமனல.

டதாப்பகளினினடடத அங்கங்டக வீடுகளின் 

கனரகள. ஓடனலமுனடதலகள, ஓடடுகள, 
ஒன்ிரணடு மாடிகள கட. ஒரு ததன்னனயன் 
அடிமரர்தடன் பினணர்த அனிறந்த தபால 

தபட்டியன் சவப்ப. தவக தூரர்ுல கணணில 
பட்டுப் பட்டு மனிறேயம் சானல்க டகாட்டின் 

டமல ஒரு பஸ் இங்கருந்த பார்கக, எறும்ப 
டபால  ஊரந்தத. நான் இருந்த இடர்ுலிருந்த 

இரணடு னமலு்ககப் பஞ்சமிலனல. இன்தனாரு

மூனலயல, கண்ண்கதகட்டித தூரர்தப் 
பளளிதாய் ரயலடவ ஸ்டடஷனின் சவப்ப்க 

கனர.

வதலகளில, ததாடுவானர்ுல ஏடதடதா 

பளளிகள ஒன்று டசரகன்ிறன. பிிரகன்ிறன, 
ுரும்பவும் கடுகன்ிறன.



கண்ண்ககப் பர்தடி உதர வானர்ுல ஒரு பளளி

பிறப்பட்டத. வணடு. அதன் ரங்காரர்ுன் 

சுழைலிடலடத மாட்டி்க தகாணடு, அத கரிரட்டு்க
தகாணடட வந்த என் டமல டமாதவத டபால 

என்னனச் சுற்ிச் சுற்ி முங்க முங்க எழந்தத.

ஓடதாத ஒடர மூச்சு ரங்காரம் இத எப்படி 

சாு்ககிறத? அடுர்தடுர்த என்னன 

டமாதகன்ிறத. முகர்னத்க னககுால மனிறர்த்க

தகாளகடிறன். அத அப்பவும் விடவிலனல. 
கரலவனுனதர் டதடி வனுந்த விரலகள 

டபால தகாடரமான தகாடு்கககள. வடிர்த 
விஷர்னத்க கடு்கனகயல அனடர்தாற் டபான்று 

ச்ககவின் டகாபமா? தன் சனர்னதச் சதிற, இந்த 

ரூபர்ுல என்ககாக்க கார்த்க கடந்தாுா?

ஏய், என்னிடம் தசாலலி்க தகாளுாமல கட 

எப்படிப் டபானாய்?

டபானாலும் எப்படி இர்தனன நாள ுரும்பாமல



இருந்தாய்?

இருந்தாலும் தான் இருந்தாய், ஆிறாத 
பணனண்க குி விட ஏன் இப்டபாத ுரும்பி 

வந்தாய்.

ச்கக! அடிடத! ந தநஞ்சன் எுதராலிதாக 

விட்டாய். எுதராலி்கக என்ன புல தசாலலி 

மீளடவன்?

எங்கருந்டதா தாருனடத சிரப்டபா 

எுதராலி்ககிறத.

வாம்கனகயன் ஏடுகனுர் ுரும்பிப் 
பரட்டுனகயல அர்தனனேயம் எப்படிடதா கற்ிறப்

பர்ுிரனகதாகடவ படி்ககன்ிறன. 
டகாட்னடவிட்ட சந்தரப்பங்கள, 
அவசரப்பட்டுவிட்ட ஆர்ுரங்கள, மீு முடிதாத

பானதகள, அசலு்ககம் டபாலி்ககம் இனம் 

ததிரதாத ஏமாந்த டலவாடதவிகள, இனாமு்கக 



ஆனசப்பட்டு முதடல பிடபான இழைப்பகள, 
கண தகட்டபின் விழந்த விழந்த சரத 

நமஸ்காரங்கள - ஏற்ிறலும் தாமர்தலுமாய் ஓடதாத

பழைங்கண்கக, அர்தனனேயம் தப்ப்ககண்கக. 
ஆர்ுரர்ுல ஸ்டலட்னட்க கடழை டபாட்டு 

உனடர்தால அிவவுவுதான்; உளுதம் டபாச்சு 
தநாளனு்க கணணா.

எங்கரு்ககடிறன்? தசாி நாய் சுருணடு படுர்த்க 
தகாணடாற் டபால ஒரு வனுதர்ுல ஒரு 

கனரடமடு; இத கன்னி்க குமலலவா? என் 
டதாசனன வதயல தராம்பதூரம் 

வந்ுரு்ககடிறன். இந்த ஜலர்ுன் ததளிவு 

பளிங்க டதாற்ிறத. கனரயலும் குர்ுலும் பூரா 

சன்னதம் தபிரதமாய் ஒடர கழைாங்கற்கள. 
கடுங்டகானடயலும் இந்த்க கும் 

வற்றுவுலனல. ரா்ஷஸர்டதாடு 
புர்தாற்டபான்று நூற்று்ககண்ககான 
வருடங்களில அடு்ககடு்ககாய்ப் பனதந்த டபான 
கற்களின் ுட்டு்ககளினடியல எங்டகா ரகஸ்த 

 ஊற்ிலிருந்த ஜலம் கசகன்ிறத.



கல வடிர்த கணணீர.

இங்க அலலிேயம் பூர்துலனல. ஆம்பலும் தனல

நட்டிதுலனல. உச்ச தவய்யலில குர்ுல 

அடிவயறு பளதரன்று ததிரேயம். அடி வயற்ின் 

ததாப்பள கத கட இஷ்டப்பட்டால ததிரேயம். 
நடுப்பகலின் தவட்ட தவளிச்சர்ுல, 
தவிச்சட்டு, தனிப்பட்ட கும். தணணீர 

கற்கணடாயும் தார இிவவுவு தூரம், 
பானனனதடதா கடர்னதடதா தூ்கக்க தகாணடு 

வருவத? ஆனகதால இதன் தணணீர 

தசலவாவுலனல. அதனாடலடத டபரும் 

கன்னி்க கும்.

தவய்யலின் தவம்னம, டதால டமல ஏறுகிறத. 
கனிந்த காலடியல ஒரு தவளனு்க 

கழைாங்கலனலப் தபாறு்கககடிறன். பூனஜயல 

னவ்ககலாம், அிவவுவு உருணனட, மழைமழை. 
ஒன்னிறப் டபால பல கட்டி்க கருடவல நாதரகள,



தகட்டி்க கருடவல நாதரகள. கடழை டபாட்டு 
உனடர்தாலும், உனடந்தாலும் புார எனப் 

பிுந்த டபாடமதன்ி கட்டு உனடதாத. 
அனவகளின் ரகஸ்தம் காலர்த்ககம் பர்ரம்.

பாரனவ்கக இத என் னகயல அடங்ககிறத. 
ஆனால வதுல என்னனப் டபால எர்தனன 

டபனர இத விழங்கயரு்ககம்!

“என்ன மு்ணமு்ண்ககிறாய்? வததா? அததன்ன 

வதத? ஒண்ண, தரணடு மூ்ண என்று 
உததர்ுலிருந்த அஸ்தமனம் வனர உங்கள 
அழ்கனக உருட்டி உருட்டி நங்கள மணிதாய் 

ஜபி்ககம் அழ்ககருணனடதான்.”

ஜலர்னத்க னகயல அளளுகடிறன். எலலாம் 
விரலிடு்ககல வதந்த டபாகிறத! 
உளுங்னகயல மட்டும் ஆசமன அுவிற்க ஒரு 

மணி உருணடு தவய்யலில சுடர விடுகிறத. 
என்னனப் பாரர்தச் சிர்ககிறத.



அபிதா?

உன் உளுங்னகயல நான் கந்தமணி.

பலி்க டகாடுகள டபால மின்னல, கணட 

சனதனத, ததானடகனு, விலாவில, 
தநற்ி்ககள, பருவ மர்ுயல, பளிச், பளிச் 
தவய்யல பிடிரயல டதுாய்்க தகாட்ட 

ஆரம்பிர்த விட்டத. டநரமாகவிட்டத.

இிவவுவு தூரம் வந்ததற்க இங்க 

களிர்தவிட்டுப் டபாகலாம். வீட்டு்ககப் 
டபானால, அந்த டவனலேயம் டநரமும் 

மிச்சமாகம். டநடர இனலயல உட்காரந்த 

விடலாம்.

ஆனால ஜலர்ுன் அனமுனத்க கனல்கக மனம் 

வரவிலனல. காற்ில அதன் விளிம்பில அுரும் 
டலசான விுரவிுரப்ப கட ஏடதா தூ்ககர்ுல 



மூச்சுப் டபாலதான் டதான்ிற்று. கனல்கக 

மனமிலனல. தூங்கவனதர் தட்டிததழப்பர் 

னதிரதமிலனல, ுரும்பகடிறன்.
--------- 



அபிதா - 7 

“இனதப் பாரர்டதுா? அபிதாவு்கக எத 

கட்டினாலும் ஏரனவதாயரு்கக! படனவ சாதம் 
டசானகதாப் டபாயட்டாலும் அவள உடம்பில 

அத தமருக காட்டிறத. சவப்பாயருந்தால 
மட்டும் டபாதாத. சவப்பாயருந்தாலும் சல 

கலரகள தான் தபாருந்தம். ஆனால இந்த்க 

கரு்ககுார்தப் தபணணின் நிறவாடக தனி. 
எந்தப் படனவ்ககம் இனழைஞ்சு தகாடு்ககிறத. 
என்கக இததான் பிரதலடல. இவள 
மாுிரயரு்ககவாள எலலாம் ஏன் இந்த மாுிர 

இடர்ுல பிிற்ககிறா?”

நான் அசுவாரஸ்தமாக ‘ச’ தகாட்டுகடிறன். 



அவளுனடத ஆச்சரதடமதான் என்ுனடத 

ஆச்சரதமும். ஆனால ஆச்சரதப்பட இவள தார?
என்கக இப்படிர் டதான்றுவத அடாத. 
ததிரகிறத. ஆனால டதான்றுகிறடத!

“ஆமாம் இங்டக நாம் இன்ும் எர்தனன 

நானு்கக ‘டடரா’?”

சாவிர்ிர வானதர் ுிறந்தாடல என்கக எிரச்சல 

எழகிறத. பலனல்க கடி்ககடிறன்.

“ஏன், எர்தனன நாள இருந்த விட்டடாம், 
உன்கக அதற்கள அலுர்தப் டபாகம்படி?”

“என்கக அலுர்தப் டபாவத இரு்ககட்டும் - 
இங்டக தபாழத டபாவத சரமமார்தானிரு்கக -
இவாளு்கக அலுர்தப் டபாகாமல இரு்கக 

டவணடாமா? இவாளு்கக நம்னமச் 
சமாளி்ககிறத தானனனத்க கட்டிர் தீனி 

டபாடிறாப் டபாடலன்னா?”



அவனு, பிிறக, என்னன, ஒரு முனிற அவள 

காண்க கணடணாட்டம் விட்டு்க தகாளகடிறன்.

“எப்படிேயம் நான் தானனயலனல.”

சாவிர்ிர விடுர்த பாரனவயல என் கனண 

தமா்கனகபட்டு வீமகிறத. அுல அிவவுவு 

அலகதம். ‘சீ, ந இிவவுவு மட்டமா?’ எும் 

டமான ஆச்சிரதம். ‘உன்னனச் சட்னட தசய்த 
உன்னனப் புலு்ககப் புல ஏச உன்னிலும் 
கமனம்கக நான் இிறங்கப் டபாவுலனல’ 

எும் புலும் கட, என்னன 
அவமானப்படுர்தம் தபாறுனமனதச் சாுர்தர் 

தன் தரர்னத உரப்படுர்ு்க தகாணடு, என் 

சறுனமனத என்கக உறுர்தகிறாள.

தவற்ி கறு்ககப் பிடிர்தத. அத தார ப்ககம் 

என்று கனடச வனர தசாலவதற்கலனல. 
இருவிரல ஒருவரு்கக அத கட்டாதம் தடராகம் 



தசய்டத ஆக டவணடும்.

ஙண ஙணதவன மணிகளின் ஓடனச - தபிரதம் 
சன்னதமாய் ஒன்று கலந்த எங்கனு 

எட்டுகன்ிறன. என் தநஞ்சல பனழைத 

படங்கனு எழப்பகன்ிறன.

“டபாக்ணம் டபாக்ணம்ு பிற்ககனிறடத, 
உங்கள  ஊிரல இததலலாம் கணடிருப்னபதா? 
வா, வந்த பார. இர்தனன நாள உன் பிிறந்த 

வீட்டில நான் இருந்தாச்சு. தகாஞ்ச காலமாவத 
நான் வுரந்த இடர்ுல ந இரு்கக 

டவணடாமா?”

பாு கடுப்ப, பாு டகலிதாகப் டபச்னச 

மாற்றுகடிறன்.

வீட்டு்ககப் பின்னால, னமதானர்ுல மாடுகள 

மந்னத கடுகன்ிறன. தபிரத மந்னததான். சுற்று 
வட்டாரர்தப் டபட்னடகள, 



க்ககராமங்களிலிருந்தம் மாடுகள வந்த 

டசரகன்ிறன. மாட்டு்ககாரப் னபதன் உருவம் 

கடச் சிரதாகர் ததிரதவிலனல. அிவவுவு 

தநிரசல, அிவவுவு பழு.

“ஓடடஹைா? பட்டணர்தானின் பட்டி்ககாட்டு 

ப்ரடவசடமா?”

கரல டகட்டுர் ுரும்பகடிறாம். அபிதாவும் ஒரு 

பசுனவ ஓடட்டி்க தகாணடு வருகிறாள. தன் 

இனர்னத அத கணடுவிட்டத; இனி அனத 

ஓடட்டர் டதனவயலனல. அதற்க்க கஷ. அதற்க 

மந்னதயன்  ரப்ப கணடுவிட்டத. பப்பாய் 
உடல கலுங்க ஓடடி வந்த, நனரேயடன் 

கலந்தவிட்டத.

அபிதா வந்த, எங்கடுாடு நன்ிறாள.

ஒன்ிறாகவும் இரணடாேயம் மாடுகள வந்த 

டசரந்த தகாணடடயரு்ககன்ிறன. டசரச் டசர 



அனவகளின் இனரச்சலும், தபிரத வார்ுத 
டகாஷ்டியன் சுருு கட்டல டபான்ிற 
விதவிதமான கர்தலும் மணிகளின் கணகணவும் 

வலு்ககன்ிறன. கானதப் தபாளி்ககன்ிறன.

“மாதடலலாம் தபிரசாயரு்கடகன்ு 

பா்ககடிறுா?”

“இந்த மாடுகள தபிரசுன்னா எங்கள கணகள 

சிசு” என்டிறன்.

“அப்டபா சிசாயரு்கடகன்ு பா்ககடிறுா? 
தபிரசாயருந்தாலும் சிர, சிசாயருந்தாலும் சிர, 
கன்ு்ககட்டி்கக விட்டத டபாக, சகட்டு்கக்க 
காலபடி்கக டமல ஒரு பாலானட கடர் டதிறாத.
அுடலடததான் டமார, தயர, தநய், வீட்டு்கக 
வந்த விருந்தாளி்கக காப்பி, தவளி விதாபாரம், 
 ஊரடகாலம், வாணடவடி்கனக எலலாம். வந்த 
விருந்தாளி, பாலிலும் டமாிரலும் முகம் 

பாரர்த்க தகாளுலாம்.”



அவளுனடத வாய்விட்ட சிரப்ப எங்கனுேயம் 

ததாற்ி்க தகாணடத.

“வீட்டு்கக வீடு இந்த்க காமடது இலலாட்டா, 
அதவும் தகராறுதான். என்னதான் இருந்தாலும் 

நாட்டு மாடுதாடன! மாமா தசாலிறா - அதான் 

சர்ு்ககர் தம்பி - அவர எங்தகங்டகடதா 

 ஊதரலலாம் சுர்ுயரு்ககார - 
என்தனன்னலலாடமா பாரர்ுரு்ககாராம் - 
இஷ்டப்பட்டால, இங்டக ரார்ுிர 
என்னன்ககாவத தங்கனால கனத கனததா 

தசாலவார - மு்ககாலி டபாட்டுணடு, தனலனத 

வதர்ுல முட்டு்க தகாடுர்தணடு, வாளி வதத்க

கிற்ககிற மாதடலலாம் இரு்ககாடம! கிற்கக்க 
கிற்ககர் டதாள பட்னட விட்டுப் டபானாலும் 

டபாகம் மாட்டு்கக மடி கன்ிறாதாடம! ‘அபிதா, 
ஒரு மாட்டுப்பாடல உங்கள  ஊரு்கக சப்னு 

பணணி மிச்சர்னதப் பயரு்ககப் பாய்ச்சலாம்,’ 
நஜமாவா மாமா?”



உயர தன் முழ ஆச்சரதர்ுல விிரந்த கணகள.

தகாடு்ககம் அிர டபான்று நணடு நுனி 

வனுந்த, என் தநஞ்னச அறு்ககம் ரம்னப 

மயரகள.

அபிதா, உன் சர்ுயன் தம்பி தசான்னத 

தமய்தான். ஆனால அவன் ஏன் தசான்னான்? 
அவனன நான் முந்ு்க தகாளு 
முடிதவிலனலடத எும் ஆர்ுரர்னதேயம் 

என்கக ந ஏற்படுர்ு விட்டாய். இந்த ஏ்ககம் 
டபாதாததன்று அனத ந இன்ும் அிதவிலனல

எும் டவதனன டவறு என்னன வாட்டுகிறத.

மந்னத நகர ஆரம்பிர்தத. மாட்டு்ககாரப் னபதன்

ஓடட்டி நகரவிலனல. தான் நனிறந்தனத உணர 

அத அவனன நம்பியலனல. இன்னிற்கக 

இதற்க டமல மாடுகள வருவதற்கலனல. 
இன்னிறத நனிறவு இிவவுவுதான் என மந்னத 



எப்படிடதா தமார்தாகாரமாய் உணரந்த, அந்த 
உணரவின் உந்தலில தாடன நகர ஆரம்பிர்த 

விட்டத. இதற்க எப்படி அதன் அன்ிறன்னிறத 

நனிறவு ததிரந்த விடுகிறத?

இதடவ ஒரு உலகம் தான். எர்தனனடதா 

தாய்கள, தந்னதகள, எர்தனனடதா கன்றுகள, 
தாயன் கன்று தாும் தாதாக, தன் கன்னிற 

வீட்டில ததாழவர்ுல விட்டு விட்டு, இங்க 

வந்த கலந்த, மானல வந்ததம், கன்று நனனப்ப

வந்த தன் இடம் டதடி ஓடடி விடுகன்ிறத.

மந்னதடதாடு நகரும் தம் வதயல, இரணடு 

பசு்ககள எங்கள ப்ககர்ுல வருகன்ிறன. முக 

ஒற்றுனம, கணகனுச் சுற்ித தவளனு்க கனர, 
தகாம்பகளின் வனுவில அடத டகாணல, 
தநற்ியல ஒடர மாுிரதான தவளனுர் ுட்டு -

இனவ தாேயம் கன்றுமாடவ இரு்ககலாம்.



தாேயம், தாும் தாதாகவிட்ட தாயன் கன்று.

கன்ின் தாதாகவிட்ட தாயன் கன்று, இங்க, 
மந்னதயல தன் தானத அனடதாும் கணடு 

தகாளளுடமா? இலனல நாும் ஒரு மாடு நேயம் 
ஒரு மாடு எும் டபாட்டி அனடதாும் 

மட்டுந்தான் நற்கடமா? உடடன கடடவ 

ஒன்று்கதகான்று ஆர்ுரம், ஒடர இனமாயும் 

உயரு்கக உயர உளளூரப் பழங்கம் உளபனக - 
இததான் அிேயடமா?

“மாமா மாமா!” அபிதா அலினாள.

ஒரு கணம் தப்பியருந்தால என்னன அத கடழை 
தளளி நான் மந்னதயன் கும்பகுடியல 

மிுபட்டுர் தனவதலாகயருப்டபன்.

அத என்னன உராய்ந்த தசன்ிற டவகர்ுல, என் 

தநற்ிப் தபாட்டில, பருவ மர்ுயல பின் 
மணனடடதாட்டுள மின்னலகள பிறந்தததான் 



அப்டபாத அிடவன். மின்னலகளின் 

தபாளிசலகள - தபாளிசலகளின் 

ஒளிர்தடிப்பகள -

டகாபம் சந்தம் தசிவவிதகள.

கமவாய்ப் பலவிரனசயல இளிர்த கரூரம்.

வினிறர்த வால நுனியல மயர்க கஞ்சம் தகாடி 

கட்டிப் பிறந்தத.

முரசு தகாட்டர் தூ்ககவிட்ட முன்னங்காலகள.

நாபியனின்று நணடு எட்டி எட்டி நா்கக தஜதவ 

தஜதவனர் தவிர்தத.

கப்தபன்று டமடல அனலடமாுத 

ஆணவானட.

எங்கள கணகள சந்ுர்தன. சட்தடன அபிதா 



முகர்னத ுருப்பி்க தகாணடாள. அவள 
கன்னங்களின் பிழைம்பில என் அந்த்ககரணர்ுல 

நான் எிரந்த டபாடனன்.

பிிறக எங்குால ஒருவனரததாருவர சிரதாக 

முகம் தகாடுர்தப் பார்கக முடிதவிலனல. 
இனடடத, காற்ில எழுத ஸன்ன்க டகாட்டில 

கானுயன் உருவம் எழந்தத. அதன் ுமில 
டமல எங்கள கணகள தாம் ஒன்னிறததான்று 

கிவவி்க தகாணடன. உடடன பதம் தகாணடு 
ஒன்று்கதகான்று முதனல வாயனின்று விடுதபிற

முதன்ிறன.

அவள லஜ்னஜயல அவள தகதக்ககிறாள.

சாவிர்ிர என் டவதனன அிவாுா? இன்று 
என்னடவா அவள கரு்ககள வீட்டுப் 
தபணடிருடன் அலாுதாக ஒட்டி்க 

தகாளகிறாள. தன் தபட்டினதர் ுிறந்த 
சாமான்கனுததடுர்த தவளிடத டபாடுவதம் 

அபிதாவின் காுல கம்மல ஒர்ுப் பாரப்பதம் - 



மாி மாி பணடங்கனுப் பற்ி அவரகள 

டபசுவதம் - அத என்ன அிவவுவு டபச்சு 

இரு்ககடமா! டபசனனதடத டபசப் டபச 

அலு்ககாத டபச்சு.

நான், ுணனணயல உட்காரந்த, மடியல ஏடதா 
பர்தகர்ுல நனனவு  ஊன்ிற முதலகடிறன். 
ஆனால ஏடுகள தாம் பரளகன்ிறன.

பிற்பகலாயும் தவய்யலின் தவப்பம் 

இன்ும் தணிந்த பாடிலனல. சுவர சுடுகிறத. 
உயடராடு சனதயல னவர்தாற் டபால உடம்ப 

எிரகிறத.

இங்கருந்த பார்கனகயல, தகாலனலப் 

பிறர்ுல, அனதேயம் தாணடி மரங்களில, 
கனுகளில இனலகளின் சந்ுல கானல 

நடுங்ககிறத.

ஒரு கரங்க, தாய்்க கரங்க, அதன் வயற்னிற்க 



கட்டி பற்ித வணணம் அனாதாசமாய்்க 

கனு்கக்க கனுர் தாவுகிறத. கரங்கம் 
பர்ுரம் கட்டிேயம் பர்ுரம். நம் டபால 
விளிம்பில தர்தளிப்ப அதற்கலனல. அதன் பிடி 

கரங்கப் பிடி.

பின்னால சலசலப்ப டகட்டுர் ுரும்பகடிறன். 
சாவிர்ிரயன் பதப்படனவனத்க கட்டி்க 

தகாணடு, தனலகனிந்தபடி அபிதா நற்கிறாள. 
அவள பின்னால அவள டதானுப் பற்ி்க 

தகாணடு, இுவரசயன் தாு டபால சாவிர்ிர.

மூ்ககப் தபாடி்ககலர. அனதததாட்டி அவள 

முகம், முழைங்னக்கக்க கமபாகம், சந்தன 

தவணனம பளிரடுகன்ிறன. இப்தபாழததான் 

கவனி்ககடிறன், தவட்கமும் சந்டதாஷமும் 

கழமித அவள முகம் நமிரனகயல, அபிதாவின்

கணகள முழ்க கருனமயலனல. கரும்பழப்ப. 
கறுப்ப உடுர்ுனால அதற்டகற்ிறபடி விதகள 

நிறம் மாறுடமா என்னடவா? - சட்தடன்று 



அவள என் காலில விழந்த நமஸ்கிரர்தாள. 
பின்னல பாம்ப டபால என் பாதர்ுல டலசாய்ப் 

பட்டத. பலலிரர்தப் டபாடனன்.

“வாயல தகாழ்ககட்னடதா? நமஸ்காரம் 

பணிறாள, ஆசீரவாதம் பண்ணங்கடுன், சுரு்கக 
கலதாணம் டநரட்டும்ு!”

சாவிர்ிர, என் டவதனன அிந்ததான் 

தசாலனிறதா?

இப்டபாத நங்கள இருவரும் டசரந்த தசய்த சு.

இவள தவற்ித உன் தவற்ிதா?

என்னிடம் எனத நரூபிச்சு ஆிறத?

என் தநஞ்னசதா, இவள நிறர்னததா?

பாபி!



நான் தமௌனமாய் எழந்த அிவவிடம் விட்டு 

அகலகடிறன். சாட்னடயன் தகாடு்ககப் டபால 
சாவிர்ிரயன் வாரர்னதகள என்னனர் 

தரர்தகன்ிறன. “மாமா ஒரு சமதம் 
அப்படிர்தான் இருப்பா - ந ஒண்ணம் தப்பா 

நனனச்சு்ககாடத.”

இங்க ஏன் வந்டதன்?

வரவர தசதலகளில நனனவு தபாருந்தவிலனல.
அலல நனனடவாடு தசதல தபாருந்தவிலனல. 
எத முன் எத பின்? முரட்டு்க குனரர் 

தனிர்தனிதாக ுமிரகன்ிறன. எத முன் எத பின்?
இுடலடத நனனவு கழைம்பகிறத.

இலனலடதல மீணடும் கன்னி்ககுர்த்கக 

எப்டபாத வந்டதன்? கணனண்க கட்டிர் 
தட்டாமானல சுற்ி வந்த விட்ட இடர்ுல 
கட்னட எடுர்த விட்டால டபால என்னனச் சுற்ி



விதர்தர் ுனக்ககடிறன். விட்ட இடர்ுல 
ததாட்டாற் டபால தவளனு்க கழைாங்கலனல 

உளுங்னகயல ஏந்ுதபடி நற்கடிறன்.

ஓட, எங்கள ரஹைஸ்தம் ஆராதர் ுரும்பவும் 

வந்ுரு்ககிறாதா? எலலாம் பிரஞ்சு டபாச்சு. 
நாங்கள தான் பா்ககதா்ககம்! அிவவுவு 

சுலபமா நாங்கள பிரஞ்சு டபாமா? முதலில 

என்னன எடுர்த்க தகாள. நான் கடந்த 

இடர்ுலிருந்த என்னன இப்டபாத எடுர்தாய். 
ஆனால ந எடு்ககம் வனர நான் இருந்த 
இடர்ுல எர்தனன காலம் கடந்ுருப்டபன் 

என்று உன்னால யக்ககவாவத முடிேயமா? 
டகவலம் இந்த சம்பவம் டநரவதற்கள 
கடந்ுரு்ககம் காலம் உங்கள கண்ககல உன் 
வதனதப் டபால எர்தனன விழங்கயரு்ககம் 

அினவடதா? முன் தசதல, பின் தசதல, 
தற்தசதல, தசதல வததகளின் டகாடு அதந்த 

நனல உன்னால நனனர்தப் பார்கக முடிேயடமா?



பிிற்ககம் டபாடத சாகப் டபாகடிறன். சாகர்தான் 
சாடவன் எனச் சாகம் சர்தர்ுல 

உருதவடுப்பாய்ப் பிிற்ககறீரகள. ஆதலால 
வதனதப் பற்ிதன்ி டவறு நனனப்ப 

உங்களு்கக ஏத? சாகவும் னதிரதமிலனல. 
பிிற்ககவும் தவட்கமிலனல. இரணடும் 

உங்கனு விடவும் இலனல. டபச்சு்ககம் 
கனிறச்சலிலனல. னக நனிறந்த வந்த, 
விரலிடு்ககல தகாணடு வந்தனத வதந்த ஓடட 

விட்ட பின், உளுங்னகனத ந்கக்க தகாணடு, 
தகாணடு வந்தனதததலலாம் 
கணடுதகாணடடன் என்று நங்கள அடி்ககம் 
தம்பட்டர்ுல தானர ஏமாற்றுவதாய் 

நனனர்த்க தகாணடிரு்ககறீரகள? பாவம்! உன் 
வதத்க கண்ககல என்னன அுதவடுர்தால 
உன்னனப் டபால எர்தனன டபனர 

விழங்கயருப்டபன் ததிரேயமா? எங்களு்கக 

அித்க கடர் ததிரதாத. அிஞ்சு என்ன 

ஆக்ணம்? அித அித தன்பம் எத கனிறேயத? 
அுகம் தான் ஆகத. கார்ுருப்பதம் - எதற்காக 



என்று கட எங்களு்கக்க கவனலயலனல - 
காவல கடப்பதம் தான் எங்கள ரகஸ்தம். ந 
டவ்ணமானால, முடிேயமானால, டதடி எடுர்த்க 
தகாள.

நாங்கள கனரதாகவும், படுனகதாகவும், 
கலவடிர்த கணணீடர இந்த்க குமான காரணம் 

கணடுபிடி. இததலலாம் டலசா? எங்கள 
ரஹைஸ்தம் பிரந்த தகாளு, முன்னால உன் 

ச்ககலிருந்த விடுபடு. இடம், தபாருள, ஏவல, 
காலர்ுன் ஒன்னிறததான்று இழப்பில ந 

மாட்டி்க தகாணடிரு்ககிறாய் - 

பிரசங்கம் - சீ!

கழைாங்கலனல வீச எிகடிறன்.

களு்க -

ஜலர்ுல விழந்த தகாணடட அத சிர்ககிறத. 



அர்தடன் டசரந்த கன்னி்ககுமும் சிர்ககிறத. 
என் நனலகணடு எலலாவற்ிற்கம் டகலி. இந்த 

சமதர்ுல ஒன்று ததிரகிறத. உலகர்ுல உயர 
இலலாத தபாருடு இலனல. அத அத தன் தன் 
பதவாங்க சமதர்ுற்க்க கார்ுரு்ககம் தபாருள 

தான். தாவும் பத வாங்கம் பரம்பனர.

சீற்ிறம் என்னனப் பற்ி்க தகாணடத. எிந்த 
கலனலர் ததாடரந்த நாும் குர்ுல 

குர்டதன்.

One.

Two.

Three.

தணணீர மும்முனிற என் டமல கனலந்த 

மூடுகிறத. மூமககடிறன். மூமக்க 

தகாணடடயரு்ககடிறன். இன்ும் 



அடிதட்டவிலனல. ஏத, இந்த தவய்யலில 

இிவவுவு ஆழைமா? அம்மா, என்ன களு களு! 
எர்தனன வருடங்கள, இத டபால ஆிற அமிழை 

களிர்த! இங்க விட்டுப் டபான பின், 
மறுபடிேயம் இப்பர்தான். வருடங்களின் சுனம, 
டசாரவுகனு ஜலம் கழவி விடுனகயல 

அம்மாடி! என்ன இதவடி! மீி என்னன 
‘அம்மா’ தசாலலி அம்மானவடத நனன்கக 

னவ்ககிறத. அம்மா என் னகயல ஜலடம 

உன்னனர்தான் து்ககடிறன். என் தாய் கடர் 
தன் கனடச டவனுயல உன்னில தான் 

பகந்தாள. நாும் உன்னிடடம வந்தவிட்டடன் 

அம்மா டபாதமடா ஜன்மம். அம்மா உன் ஜல 

ரூபர்ுல உன்கக முகமிலனல, தனலயலனல, 
னகயலனல, காலிலனல. எலலாம் வயறு. 
கனரயலலா வயறு. அதனால தான் ‘மா’விலும் 

தபிரசு அம்மா. மீணட கரப்பம் மீணட 
தசார்ககம் இருடுாடு இருுாய் நான் எனர் 
தனிப்படுவதன் டவதனனயலாத டவதிறங்க 

இிவவாறு முழனமயல இதங்க இதலும்?



- ஆனால இர்தனனேயம் மூச்சன் ‘தம்’ இரு்ககம் 
வனர களுனமயல ஆமந்த தகாணடட 

டபானகயல கா்ணம் ஆனச்க கனவுதான். 
பிராணனின் விம்மலில மார தவடி்கனகயல, 
ததாணனட தூணாய்ப் பனட்கனகயல, 
இர்தனன வருடங்கள, னககள, பஜங்கள, 
காலகள, ததானடகளில உிறங்க்க கடந்த நச்சல 

ுரும்ப விதர்த்க தகாளனகயல, மூச்சு மூச்மூச் 

மூச்மூச் மூ ஊ ஊ - உணரவு காலர்ுன் ஆழைர்ுன் 

அடினதடத ததாட்டுவிட்டு, உடல உனதர்த்க 

தகாணடு பந்த டபால டமல எழகிறத.

தனலனத உதி, விதகனு அனடர்த ஜலர்னத 

உதி சுற்றுமுற்றும் பார்ககடிறன். இத ஒரு பத 

விதப்ப.

கனரயல னககனுப் பினசந்த தகாணடு அபிதா 

நற்கிறாள. நான் ுனகர்தப் டபாடனன்.



“அபிதா ந இங்க எங்க வந்தாய்? என் 

பின்னாடலடத வந்னததா?”

அவள டபசவிலனல. வாதனடர்தப் டபாய் 

உதடுகள தவிர்தன. அவள விதகள என்னன 

விழங்கன.

“நான் முழகப் டபாயட்டடன்ு பார்னததா?”

அவள முகர்ுன் ுகல கனலந்தத.

“அட அசடட, பதந்தட்னடதா? நேயம் வாடதன்! 
உன்கக நச்சல ததிரேயமா? ததிரதாட்டா நான் 

பாரர்த்ககடிறன் கவனலப்படாடத. இங்டக இந்த

டவனல்கக தாரும் வரமாட்டாரகள. நேயம் 
நாும் தான் னதிரதமா இிறங்க...”

இடுப்ப முடிச்சல னகேயடன் ததங்கனாள.

“படனவ நனனஞ்சுடபாடமன்ு பதமா? 



கனரயடலடத சுருட்டி னவடதன்! தவட்கமா? 
நான் டவ்ணமானால இடதா முழகடடிறன். ந 
கழர்தவனர இிறங்கனப்பிறம் இருவரும் 

ஒண்ணதான், சிரதாடன! இடதா One, two, 
three!”

மூமக எழந்த கண ுிறந்ததம், வாசலில 

கயற்று்க கட்டிலில நான் கட்கக்க கணடடன். 
வானில கனட கனடதாக வாிர்க 
தகாட்டியனிறந்த கடந்த ந்ஷர்ுரங்கள கண 
சமிட்டி என்னன ஏுனம் தசய்த 

தகாணடிருந்தன.

வாசற் கதவு இறுக அனடர்ுருந்தத.

உளடு சாவிர்ிர்ககம் அவள சர்ு்ககம் நடுடவ 

படுர்த வணணம் அவள பர்ரமாயருப்பாள.

எங்டகா நாய் கனலர்தத.

நளளிரவில, என்னின்று எழந்த 



தபருங்டகவலில நாடன பதந்த டபாடனன். 
அடிவயற்ில கும்பித மூச்சு அப்படிடத உச்ச 

மணனடவனர சுதர்த்க தகாணடு டபாய், தான் 
எழம்பித டவகர்ுடலடத கனரயல அடிபட்டு 

விழம் பக டபால தடாதலன்று விழந்தத.

பிிறக தான் அழனக வந்தத.
இர்ககமற்ிற ந்ஷர்ரங்கள.
இர்ககமற்ிற அனமு.
இர்ககமற்ிற அழனக.
--------------



அபிதா - 8 

“மாமீ! மாமானவ எணதணய் டதய்ச்சு்ககச் 

தசாலலுங்டகா! வந்த அன்னி்கடக நான் 

தசாலலியரு்கக்ணம். ஆனால அப்டபா 

எணதணய்ச் சட்டி காலி. ‘கப்சப்’பு 

இருந்தட்டடன். என்ன தசாலடிறள, 
பழை்ககமிலனலதா? நன்னாச் தசான்டனள 

டபாங்டகா! இந்த்க கந்தக பூமியடல எணதணய் 

முனிற தப்பிப் டபாச்சுன்னா, நடந்தணடு 
இரு்ககிறர்தடலடத தசா்ககப்பானனதா எிரஞ்சு 

டபாயடுடவாம், வரட்டிடத டவணடாம். நாமா 
ஏன் பஸ்மாசரம் பணணி்கக்ணம்? அவனரடத 

மாமா தனலயடல ஒரு னக தவ்ககச் தசாலடிறன்.
மிுகாய்ப் பழைம், இஞ்ச, பழங்கலிரச எலலாம் 



டபாட்டு்க காய்ச்ச தவச்சரு்கடகன். உடம்ப்கக 
ஒண்ணம் பணணாத. இஞ்சனத்க கடிச்சுர் 

ுன்னச் தசாலலுங்டகா. கரகரன்ு பிஸ்டகார்த 

டதார்தடும். அர்தனனேயம் சர்த. எங்டக 
டபாயட்டார எங்கார்தப் பிராம்மணன்? 
சமதர்ுல காணாமல டபாிறுல வரப்ரசாு!”

கனடச வாரர்னதகள ுடீதரன கரஜனனயல 

உதரந்தன.

ஆனால கரு்ககள எங்டகேயம் 

டபாய்விடவிலனல. னகயல எணதணய்்க 
கணணிேயடன் ுடீதரனச் சுவர மூனலயலிருந்த 

முனு்ககிறார. மறுனகயல, ுடீதரன 

எங்கருந்டதா, தசப்பிடு விர்னத டபால ஒரு 

மனண டதான்ிற்று. கட்டி மனண.

என் டதானு தமதவாய் அழர்ு, மனண டமல 

என்னன அமரர்ு, தனலயல எணதணேயம் 

னவர்தாக விட்டத. எலலாம் அனர நமிஷம்.



உடடன ‘பரபர’ டதய்ப்பில மணனட ‘கரரரர’ - 
தனல வயற்றுள டபாய்விட்டத. மணனடேயள 

மர்த்க கனடந்தத.

கரடி மனலனத விட்ட பின் எணதணய் 

மறுபடிேயம் இப்டபார்தான்.

கடிதார முளனு இப்படிேயம் ுருப்ப 

முடிேயடமா?

எணதணய் ஸ்நானம் இந்தப் ப்ககர்த 

விருந்டதாம்பலின் இன்ிதனமதாத சடங்க.

இர்தனன வருடங்களு்ககப் பின் இப்டபாத 
டதய்ர்த்க தகாளவதால என்கக 

என்னவானாலும் இனதர் தப்ப முடிதாத.

அுு வாசற்படிடதி, ுணனணயல 

உட்காரந்ததம், வீட்டு்ககாிர ஏந்ு வந்த தம்ுர 
தணணீனர, உப்டபா ுர்ுப்டபா, டதனவடதா 



இலனலடதா, கடிர்தாக டவணடும். பிிறக தான் 

கால அலம்படவ உளடு அுமு. பிிறக 
நாகிரகர்ுன் அிகி காப்பி என்ிற டபிரல 
காவிர் தணணீிரன் கமட்டல 

அடங்கனடதாயலனலடதா, “வாடாப்பா 
எணதணய் டதய்ச்சு்கடகா” -

- ஐனதடதா என்ன நட்ககிறத?

- கணணில ஒரு கரணடி எணதணய், விதகளில 
ுடீதரன னவர்த தநருப்பில உடடல 

தநளிகிறத.

“உஸ் அப்பப்பா!”

ததாணனடயல எச்சல தகாழைதகாழைர்த்க 

கனடகிறத. விதேயள என்னனச் சமந்த 

தகாணட மதனர எிரப்பில, எங்கருந்டதா ஒரு 
கரல - கரு்ககள அலல; வந்த அன்று டபசன 
பின் அந்த மனிதன் வாய் அடனகமாய்ப் 



பூட்டுதான் - ஒரு கரல, மந்ுர உச்சாடனம் 

டபால:

“நாள கதச்சுர் டதய்ச்சுணடாடல இப்படிர்தான். 
கணணிலிருந்த தரணடு தசாட்டு ஜலம் 

கழைணடால சிரதாப் டபாயடும். மாமானவ்க 

னகனதப் பிடிச்சு அனழைச்சுணடு டபாங்டகா. 
அபிதானவ தவன்்னனர விுாவச் 

தசாலலியரு்கடகன். நான் கனடவனர்ககம் 

டபாய் வடரன், கணடந்ுப்பிலி வாங்க!”

டபச்க தகாணடட கரல தூரர்ுல ஓடய்ந்தத.

என்னன ஒரு னக பிடிர்தத. தமதவாய்ர்தான். 
என்ுள சனம் மூணடத. என்னனப் பிடிர்த 

னகனத தவடு்கதகன உதிடனன். உதின னக 

என்னனர் ுரும்பவும் பிடி்கக முன்வரவிலனல. 
ஐடதா, விதவதணடு விடும் டபால 

வனத்ககிறடத! கணனண்க கச்ககத வணணம், 
நடு்ககடர்ுல, நடு்ககாட்டில நற்கடிறன்.



என் ப்ககர்ுல ஒரு சிரப்ப. விதர்தப் 

பார்ககடிறன். நலல கணகடு தநற்ி்க 

கணகுாக விட்டன.

என் அவஸ்னத சாவிர்ிர்கக நனகப்ப. நனக்கக 

இப்டபா அவள முனிற.

சந்ுத தகௌரவர்னதர் ுரட்டி, நமிரந்த 

முதகல சுமந்த தகாணடு, தகாலனலப்பிறம் 

தசலகடிறன். வித ததி்ககிறத. தனல 

சுற்றுகிறத. காலடியல ஏடதா தடும் -

“ஐடதா!”

அபிதா அலினாள.

ஒரு னக என்னனப் பிடிர்த்க தகாணடத. 
உதிடனன்.



ஆனால இந்த சமதம் கரு்ககள என்னன 

விடுவதாயலனல. என் கச்சம், டகாபம் 
அவரு்ககச் சட்னடயலனல. என்னன அழர்ுப் 

பிடிர்த்க தகாணடு, முதகல சீத்ககாய்்க 

கனழைனவப் பூசர் டதய்்ககிறார.

முதகர் டதய்ப்டபாடுதான் எணதணய்ச் சடங்க 

பூரர்ு.

கறீல -

ஸன்னமானடதார தவம்னம, பிடிரயல கணடு, 
டவர பிிரந்த, ஆணி டவர நடுமுதகல 

இிறங்ககிறத.

மணனடேயம் நனனவும் அமிமந்த கட்ககம் 

அனரமத்ககர்ுல, விதகளில எணதணய்்க 

கிரப்பின் முழ்ககருடில, சடு என்று தவிர, 
சட்தடன அனடதாும், உணரவில உடடன 

கடவிலனல.



சுட்டித விரல நுனியன்  ரப்பில பருவ நடுனவர்

தருவும் டவதனன டபால உடல பூரா, 
காலிலிருந்த தனலடநா்கக ஒரு காந்தம் 

 ஊடுருவி்க கடுர்தத.

தமாணடுதமாணடு, தனலயலும் டதாளிலும் 

மாிமாி்க தகாட்டி்க தகாளகடிறன். ஆனால 
பிடிரடமல நூலபிடிர்த விழந்த 

தகாணடிரு்ககம் இந்த்க கணடி நிரன் தநருப்ப, 
தந்ுதிறவிலனல. டநடர முதகர் தணடிலிருந்த 
நரம்ப தாடன கணடு மீட்டும் இந்த இன்பமும் 
தன்பமும் ஒடர பங்கல கலந்த இந்தர் 

தவிப்ப்கக  டு, பூமினதப் பிுந்த தகாணடு 

பிறப்படும் முனுனதச் தசாலடவனா?

டகார்த வாங்க மிறந்த, உளளு்ககழர்த மூச்சு 

உளளு்கடக இன்ும் இன்ும் இன்ும் - 
ஐனதடதா! - இன்ும் இழர்த்க தகாணடட 

டபாகம் இர்ககமற்ிற தன்னமயல, இந்த 



அபிடஷக தீரர்தம், ஒடர சட்டுச்சரடு, சனதேயள 

இிறங்க, அங்கங்டக ஏடதடதா மந்ுரங்கள 

பிரகன்ிறத. நாுனடவில, என் மூதானததர 

நாளிலிருந்டத, பரம்பனரதாய் ஓடய்ந்த டபான 

தந்ுரங்கள, ஏடதடதா ச்ககரங்கள, தம்தம் முதல 

சுற்ில, ரர்தர்ுல அனசத ஆரம்பி்ககன்ிறன.

- இததன்ன, ப்ர்கனஞேயடன் பதப் பிிறவியன் 

பதங்கரம், ஆச்சரதம், டதாலுிரப்ப, அழைல 

நடுவில ஸ்படம், தடபா்கனியன் கானல 

நடு்ககம், கணணிருட்டு, விடியருள, பிிறந்த 
மனடதாடு பிிறந்த டமனியன் விடுதனல. 
காலமாய் உடலின் சருமர்வாரங்கனு, 
தநஞ்சன் சலலனட்க கணகனு அனடர்த்க 

தகாணடிருந்த அழ்கககளின் எிரப்பில, பனழைத 

டவகர்னத மீணடும் தபற்ிற பர்தணரவில, 
ஜவநுயன் மறு ஓடட்டம், ஆதார ஸ்ருுயன் 

னதிரதமான, கம்பரமான மீட்டலின் 

சுடரததி்ககம் தசாடதசாடப்ப, காணடீபர்ுன் 

டங்காரர்ுல உடல பூரா, உணரவு பூரா, மனம் 



பூரா ஜல ஜல ஜல சலம்தபாலி!

கணனண்க கச்கக இனம சமிம ுிறந்ததம்
கண கிரப்படன் ுனரேயம் கழைன்று விழந்த
சர்ுரர்த்கக்க கண ுிறந்த

விதப்ப.

என்னனச் சமந்த க்ககம் தவன்்னிரன் 
ஆவியனின்று என் பதர் தலலிதர்ுல 

பிறப்படுகடிறன்.

உனலயலிருந்த வி்கரகம்.

தவன்்னிரன் ஆவி கனலனகயல, பலு்ககப் 

பிதங்கவத, பனிங்கலடிர்தாற் டபான்று, 
தநரு்ககமாய் நன்ிற இரு பாதங்கள, அங்கருந்த 

முழைங்கானல டநா்கக விதடதறுனகயல, 
பிடிப்பான கணட சனதயன் தவண சந்தனப் 

பளிச்சல, பச்னச நரம்பின் ஓடட்டம் தகாடி 

பிிரகிறத.



அம்பா! உன் பாத கமலங்கள என்கக மட்டும் 

திரசனமா?
அப்படிதானால ந உணடா?
உன் பாதங்கள தந்த னதிரதர்ுல

உன் முகம் டநா்கக என் பாரனவ எழகன்ிறத.
ஓட, உன் முகம் அபிதாவ?

உடல பூரா நனிறந்த சலம்தபாலி, உலகர்ுன் 

ஆுமகளின் சிரப்பா?

அபிதா, இப்டபாத என் பாரனவயல ந 

உலகர்ுன் ஆுமகுாயன், ந நராட்டுவிர்த 

ஞானஸ்னானர்ுல நான் ஆுமகன்.

என்ககர் டதான்றுகிறத. தாரு்ககடம, ஏடதா ஒரு
சமதம், இத டபால திரசனம் டநரர்தான் 

டநரகன்ிறத. மடிப்ப விிரந்தாற் டபால, இததம் 
ுடீதரன அகன்று அதுள எிரேயம் விு்கக 

ததிரகிறத.



நான் தான் உன் பிிறவியன் முழ ஒளி
உன் அவதார நமிர்தம்
உயிரன் கவிதாமணி

ந அிதாத, ததாணனடயல மாட்டி்க 
தகாணடிரு்ககம்

உன் கனவின், தூணடில முள

ததான்று ததாட்டு உலகன் ஆுமகன், 
ஆுமகளு்ககம்
உன்ககம் இன்று வனர வதவத வந்த ததாந்தம்
டவஷங்கள இற்று விழந்ததம்
அன்ிலிருந்த இன்று வனர
மாிறாத மிச்சம்

உன்கக உன் அனடதாும்.

இந்த உததம் தானாடவ வந்த டதானுர் 

ததாடுனகயல, அதன் டமானச் டசுனத, 
அிந்டதா அிதாமடலா வாங்க்க தகாளு, 
அந்த டமாதலின் டவனுயல, பார்ுரம் 
கார்ுரு்ககம் ப்ககவர்த்கடகற்ப, ஒன்று - தன் 

மதமா்கக்க தகாணடு விடுகிறத; அலலத 
சனதர் தடுமனில ததிர்த விழந்த கணடு 



டபால, மஹனம நரர்த மங்க விடுகிறத.

என் பிிறவிடத என் பா்கதம், பிிறவி்ககப் பிிறவி 
பா்கதர்ுன் தபரு்கக என என் மறுமலரச்சயல 
நான் அிந்த பின் பிிறவியன் ஒிவதவாரு 
தருணமும் உயிரன் கவிதாமணிதாக்க கணடு 
டகார்த மானலனத ஆுமகளின் பாதர்ுல 

காணி்கனகதாச் டசரப்டபடனா? அலல அவள 

கழர்ுல மானலதாகப் பூட்டுடவடனா?

இத, இதடபால இதவனர கார்ுருந்தம் நான் 
அனடதாுங் கணடு தகாளுாததால என்னன்க 
கடந்த டபான தருணங்களின் வீனண நான் 

உணரந்த, வருந்ு, என் இழைப்ப்கக உருக, 
இனிடதும் ஏமாிறாத காணர் தவி்ககம் 
ஏ்ககர்ுற்டகற்ப நான் தபறும் உ்கரர்னதப் 

தபாறுர்தத.

சகந்தனல!

அபிதா!



திரசனி!

கரடிமனலச் சாரலில, பலல்ககர் ுனரவில்கக 

என்கக்க கண காட்டித ராஜகமாிர!

ஹமவான் பர்ிர னஹைமவு!

உங்கள அர்தனன டபிரன் பூரவமுகனத 
இப்டபாத நான் தபற்ிற உ்கரமுகர்ுல 

அபிதாவில அனடதாும் கணடு தகாணட பின், 
நங்கள அனனவரும் நான் கணட முகர்ுன் 

நாமாரச்சனனதாகர்தான் ததிரகறீரகள. இந்த 

சமதம், அபிதா, ந கட என்கக அவசதம் 

தாடனா?

ஆனால இத என் விசுவரூபர்ுன் விதப்ப. 
இப்டபாத நேயம் என்கக ஐ்கதமாதலால, 
உன்னன என்னிலிருந்த தனிதாய்ப் பிிரர்தப் 

பார்கக இந்த டவனுயல வதயலனல. ஆனால 



விதப்பர்தான். சந்டதகமிலனல. நதலாத 
விதப்ப ஏத? அபிதா, ந என் காதகலபம்.

சாவிர்ிர என்னன்க கவனி்ககிறாடுா? அவள 

பாரனவயல கரனம என் மனப்ரனமதாடனா? 
நான் டபானகயல, வருனகயல அவள கணகள 

தமய்தாடவ என்னனர் ததாடரகன்ிறனடவா? 
எங்கருந்த ுடீதரன என் நனடயல 

இம்மிடு்கக? குகால கமிம பூமியல பாவாத 

பரபரப்ப? என் கனட்க கணணில அிவவப்டபாத 

நான் உணரந்த தீப்தபாி? என்ன தான் அட்கக 

முதன்றும், உடலின் அனசவில, உளடு எிரேயம் 
ஜ்வானலயன் கபர? இந்த்க கங்கலிதம் எப்படி 

என்ுள வந்தத? இததான் ஆர்மாவின் 

சுகந்தமா? ுடீதரன்று மட்டற்ிற மகமச்ச. இந்த 
மகமச்சயல சாவிர்ிர முகர்ுல கட அபிதாவின்

சாதனல டலசாக்க காணகடிறடனா? உடம்ப 
சிரதாக இரு்ககடிறடனா? ுருட்டுர்தனமாய் 
வலதனக நாடினத இடத னகதால பிடிர்தப் 

பாரர்த்க தகாளகடிறன். சாவிர்ிரயன் 



ஆச்சரதந்தான் என் ஆச்சரதம் கட.

தருதருப்ப ஒரு நமிஷம் சும்மாயரு்கக 

விடவிலனல. வாசலு்ககம் தகாலனல்ககம், 
கடர்த்ககம், கடர்ுல உருப்படிதாயரு்ககம் 
ஒற்னிறதனிற்ககமாய் அனலந்த 

தகாணடிரு்ககடிறன்.

சாவிர்ிர தூடணாரம் உட்காரந்த மலலி 

ததாடுர்த்க தகாணடிரு்ககிறாள.

கரு்ககள எப்படவா பூனஜ்கக்க கும்பிப் 

டபாதாச்சு.

மாமி னகயல தசாம்படன் பாலகாிரனதர் 

டதடிப் டபாயரு்ககிறாள. அவள எப்பவுடம 
இதமாுிர தானரடதும் டதடி்க 

தகாணடிரு்ககிறாள.

அபிதா எங்டக? என் கணகள 

டவட்னடதாடுகன்ிறன.



தற்தசதலாய் பாரனவ, கடர்தச் சுவிரல புர்த 
னக்க கணணாடியல படுகிறத. அுல நான் 
பாரர்த முகம் என்னனப் பாரர்ததம் 

ுடு்ககடுகடிறன். My God! கடி தவியல 
இந்த ஆள தார? ரர்த நாுங்கள தவடிர்தவிடும் 

டபால முகச் சவப்ப.

கமவானச் சவப்பில தவண டமகம் 

தவமனகயல எிவவுவு அழைகாயரு்ககிறத! 
ஆனால இந்தச் சவந்த முகர்ுல பருவ 

நனர்கடகாடு ஏன் ஒிவவவிலனல? ஒிவவாதத 
மட்டுமலல, தப்பாடவ ததிரகிறத. என் 

தசய்தலாம்? டதடுகடிறன்.

கணணாடினத ஒட்டித மாடப்பினிற உளபிறம் 
சீதமணதணய் பனக்ககிர அனடதாய் அப்பி்க 

கட்ககிறத. ஒற்னிற விரலால ததாட்டு, 
பருவர்னத விும்பகடிறன். முழ்க கறுப்ப 
முடிதாவிட்டால தசம்பட்னட சாுர்தால கடப் 



பரவாயலனல.

கணணாடியல சாவிர்ிர என்னன்க கவனிப்பத 

கணடடன். நாள கண்ககல ஏடதடதா கனிறேயம் 

அழ்ககம் ஏித கணணாடியல, அவள 
விதகளின் வினா மட்டும் பளிச்தசனர் 

ததிரகிறத. ததாடரந்த ஆச்சரதம். இர்தனன 
நாள பிரதாுருந்த ஏடதா மூட்டர்ுன் 

கனலப்ப... கணணாடியல நான் கணட முகம் 

இன்ும் சவ்ககிறத! தவளிடத வினரகடிறன்.

அபிதா எங்டக? கணற்ில ஜலதமடு்ககப் 

டபாயருப்பாடுா? விடுவிதடன மனல டநா்கக 

நட்ககடிறன்.

மனல தடுர்த டமகங்கள மனழை தகாட்டுடமா 

தகாட்டாடதா, ததிரதாத. தகாட்டலாடமா 
டவணடாடமா எனர் தம்முள கனமகன்ிறன. 
பழ்ககடமா அலல என் நனட டவகடமா. 
கழர்ுன் பின்னாலிருந்த டவரனவ 



சட்னட்ககள வதகிறத.

சாவிர்ிர, என் ரகஸ்தம் உன்கக தவளிச்சமாக 

விட்டடதா? ந தகட்டி்ககாிர; தவிர, தபண 
உன்னிடம் எர்தனன நாள மனிறர்த னவர்ுரு்கக

முடிேயம்? நானாகச் தசாலல டநரவனத விட, 
நதாடவ உன் யகர்ுல அிவடத - அலல 

அிந்தடத டமல. டகளவிகள, புலகள, மறு 
டகளவி்கக எுரச் சமாதானங்கள, சணனடகள - 
எிவவுவு மிச்சம்! சமாதானம் புலாகாத. 
சமாதானாம் என்படத நாணதமற்ிற புல. 
சந்டதகர்ுன்  ஊன்று வினத. சந்டதகம் நம்ககல 
இனி ஏன்?

ஆனால ஓடருவு இந்த நனல்கக நதான் 

தபாறுப்தபன்டபன்.  ஊனர விட்டு்க கும்ப 
முன் இடமாற்ிறமாய் முதன் முதல எங்க 

தசலவத என்று நாம் டதாசர்த டபாத, கரடி 
மனல டபனரச் தசாலலி நதான் ஆனசனத 

மூட்டி, தசன்று டபானதால, நான் தசர்தப் 



டபானததன்று நனனர்தனதததலலாம் 

உயரப்பிர்த விட்டாய். சாவிர்ிர, நாதனான்று 

கணடடன். எதவுடம தசர்தப் டபாகலனலதடி!

என்றுடம நான் குங்கமற்ிறவன் அலல. 
கரடிமனல நனனப்ப வந்தவிட்டதம் கடடவ 

கபடும் வந்தவிட்டத. ஆனால ஒன்று. 
கற்ிறாலமும் தகானட்ககானலும் டகாவுமும் 

இரு்கக, சல டபரு்ககச் தசவிமடலில கடர் 
ததாங்கம் கந்தமணிச் சனததான் கண்ண்ககச் 

சட்தடன்று படுவத டபால, கரடிமனல தான் 

உன்ககம் பட்ணமா? இுடலடத விுனத ந 

காணவிலனலதா? இனடயல வந்த மனனவி ந. 
என் விுனத டநா்ககச் தசலல என்னன விடு 

சாவிர்ிர. இனத நான் தசாலலாமடல பிரந்த 
தகாளு உன்ககச் ச்குேயணடு என்பனத 

நானிடவன். எப்படிேயம் ந என்னிலும் உதரந்த 

சர்கக.

நான் நன்ிதற்ிறவன். ஒப்ப்க தகாளகடிறன். 



இப்டபா நான் எனத டவணடுமானாலும் ஒப்ப்க 

தகாளடவன். ஆனால என் நன்ிதால உன்கக 

இனி என்ன பதன்? சிர, என் நன்ினத விட என் 
நாணதம் தான் இப்டபாத என்ககப் 

தபிரதாயரு்ககிறத. டபாடதன். இத 

நாணதமலல. சுதநலம் என்பாய். சிர, 
அப்படிர்தான், டபாடதன். எனத 
டவ்ணமானாலும் இப்டபா நான் ஒப்ப்க 

தகாளடவன். சுதநலர்னத்க காட்டிலும் தபிரத 

உணனம எத? என்கக்க காட்டு, உயர உணடான
நாளிலிருந்த எலலா்க டகளவிகளு்ககம் ஒடர 

புல. சுதர்னதர் தாணடி டகளவிேயமிலனல, 
புலுமிலனல, உணனமேயமிலனல. இனத நான் 

தசாலவடத ஒரு சமாதானம் தான்.

வாமவு ஒரு கனவானால, அனத அித 

உணரவற்று, இதவனர விரலு்ககடு்ககல 

நனவாய் வதந்தத டபாக, மிச்சர்ுல கனனவ 

ருச்கக, கனவாய் நறுர்த இதலாதா? கனவு, 
நனலதானம, நர்தம், அநர்தம் - இததலலாம் 



நாம் இரு்ககம் வனர டபசும் டபச்சுர்தாடன! 
எலலாடம இரு்ககம் வனர தாடன!

- இததன்ன சட்தடன்று கன்னர்ுல மட்டும் 

 ர்ககாற்று? சாவிர்ிர ந தப்பினனதா? ‘தூ, அவள

உன்ககப் தபணணாயரு்கக வதஸாச்சு, 
இததன்ன அ்கரமம்? அடு்ககமா?’ என்கிறாதா? 
சாவிர்ிர. இத விட்ட இடர்ுலிருந்த ததாட்டுர் 

ததாடரந்த வரும் விுயன் பதவாங்கல. இத 

உன்ககப் பிரதாத. என்கடக பிரதலலிடத. இத 

சகந்தனலயன் டகாபம். சகந்தனல தசர்தப் 

டபானபின் அவள டகாபமாக மாி, என்னன 

ஆட்டுவி்ககம் ஆட்டர்ுல, அபிதா என் 

தபணடணா, தபணடடா, இத என் தசதலில 

இலனல. அபிதாவில நான் கா்ணம் சகந்தனல, 
என்னில தன் அம்பினத்க காண மாட்டாுா? 
சகந்தனலயல அபிதா, அபிதாவில சகந்தனல. 
ஒருவரு்கதகாருவர ஒருவிரன் இருவர இவரகள 

தான் என் சாபம், விடமாசனம், இரணடுடம.



சாவிர்ிர, என்னன மன்னிர்தவிடு. மன்னி்கக 

முடிதாவிடில மிறந்த விடு. இரணடுடம 

இதலாவிடில, உன் கஷ்டர்த்ககப் தபாறுப்ப 

நானானாலும், ந படும் டவதனன 

உன்ுனடதததான். நாுனடவில, தபாறுப்பம் 
உன்ுனடததாகவிடும். ஏதனனில நான் என் 

விுனத டநா்ககச் தசலகடிறன்.

மனலதடிவாரர்ுல, கணற்ிறடியல 

சகந்தனலனத - இலனல அபிதானவ்க 

காடணாம். (பார, இப்படவ என்கக்க 

கழைம்பகிறத!) மனல டமல டபாயருப்பாடுா? 
இலனல, அதற்க தராம்பவும் டநரமாக 

விட்டடத! இலனல, இருட்டட இிறங்க 

ஆரம்பிர்தவிட்டத. மனல, மனலதாயலனல. 
பிரம்மாணடமான நழைலாக மாி விட்டத.

மனலதடிவாரர்ுல னகனதப் பினசந்த 

தகாணடு நற்கடிறன்.



கரடிமனலடத, நதான் என் விுடதா? நான் 
எங்கருந்தாலும் என் டமல எப்பவும் விழந்த 

தகாணடிரு்ககம் நழைல நதாடனா? கனனவேயம் 
நனனவேயம் ஒருங்டக தன்ுள விழங்கத உன் 

நழைலின் சுதநலம் அதன் தன்னம தாத?

மனல டமல இடி கமுறுகிறத.

இததான் உன் புலா?
------------- 



அபிதா - 9

அபிதா எப்படவா ததாராதாச்சு.

அர்தனன இட்டிலினதேயம் அவடு வாரர்த, 
பற்றுப் பார்ுரங்கனு அவடு டதய்ர்த்க 

கவிமர்தமாக விட்டத. இர்தனன்ககம் 
இன்னி்கக ஏடனா ுனர்னத விட அுகப்படி 

டவனல. அவள சர்ுயன் சமச்சதாடவ 

இரு்ககலாம். ஆனால காிரதங்கள முமுதவன 

முடிந்தன. உனடமாற்ி்க தகாளவத தான் 

பா்கக. இன்று அபிதாவின் உடம்பில பாதரஸம் 

ஓடடிற்று! சனிமா என்ிறால இந்தர் 

தனலமுனிற்கக என்ன னபர்தடமா? ஆனால 

அபிதா பாவம்! அவள ஆவனலப் பாரர்தால 



வீட்டுச் சனிறனத விட்டு எங்டகேயம் 

டபாயருப்பாள என்று டதான்ிறவிலனல. 
சர்ுதான் அவள இடர்னதேயம் டசரர்த 

அனடர்த்க தகாணடிரு்ககிறாடு! இப்டபா்க 
கட கனடச நமிடர்ுல சர்ு தடுர்த 

விடுவாடுா என்று பதம் கட இரு்ககம்.

சாவிர்ிர பூர்ததாடுர்த்க தகாணடிரு்ககிறாள. 
 ததன்ன டநற்ிலிருந்த ஓடதாத ததாடுப்ப! 
இிவவுவு ததாடுப்பலு்ககப் பூ ஏத? அவள 
பூர்ததாடுப்னப்க கணடால ஏடதா அச்சம் 

தகாளகிறத. எலலாம் அிந்த தன்ுள 
தானடங்க டமலிிறங்கத டமானர்ுல விுயன் 

ததாடுப்பல.

கற்ிறமுளு தநஞ்சு நுட்பம் 

ஒண்ணமிலலாதுல கட ஏடதடதா படி்ககிறத.

கரு்ககள தான் வீட்டு்கக்க காவல. அவர தான் 

உணனமயல மஹைான். கட்டின பசுப்டபால 



டதான்றுகிறார. ஆனால எதவும் அவிரடம் 

ஒட்டவிலனல. வீட்னடப் பாரர்த்க தகாளவத 
பற்ி மாமி ஏடதடதா உஷாரகள தசாலலி்க 

தகாணடிரு்ககிறாள; இத டபால பனழைத 
சமதங்களில அவர பாரர்த்க தகாணட ல்ஷணம்

பற்ி ஏச்க தகாணடிரு்ககிறாள. ஆனால 
வாரர்னதகள இந்த்க காதள நுனழைந்த அந்த்க 

காுல தவளிவந்த தகாணடிரு்ககன்ிறன.

அபிதா கடர்த அனிறயலிருந்த தவளிடத 

பிறப்பட்டாள. சாவிர்ிர தன் படனவனத 

உதவியரு்ககிறாள. அவள உடல 
விளிம்தபலலாம் அவள உள ஒளி 

தகதக்ககன்ிறத. படனவயல அங்கங்டக ததிர்த

ஜிரனகப் தபாட்டுகள, பூ்ககள தனிர்தனிடத 

உயர மூச்சு விடுகன்ிறன.

வணடு மலலாந்தாற் டபால என் விதகள 

அகன்று விட்டன. அதனாடலடத மற்ிறவர 

காணபனத விட நான் கட்க காணகடிறன்.



சாவிர்ிர எழந்த தான் ததாடுர்த சரம் 
அர்தனனேயம் பந்த சுருட்டி அபிதாவின் 

தனலயல தசாருகனாள.

சர்ு ஒரு வததாக கரு்ககளு்ககச் தசாலலிர் 

தீரர்தவிட்டு வந்தாள. அபிதானவ்க கணடதம் 

அவள முகம் பழங்கற்று.

“ஏணடிதம்மா, எலலாப் பூனவேயம் உன் 
தகாணனடயடலடத தவச்சுர் 

ுணிச்சு்கக்ணமா? வாங்கன னகேயம் ததாடுர்த 
னகேயம் தனல்கக விரனல நறு்கக 

தவச்சு்ககிறதா?”

அபிதா சற்பமாய் நன்ிறாள. அவளு்கக நா 

எழைவிலனல. தவமந்த தசலலும் டமகர்ுன் 

நழைல டபால, ுகலின் அழைக அவள டமல 

ஸலலா படரந்தத. தநற்ிப் தபாட்டில, 
டமாவாய்ப் பிுவில, தநஞ்சுர் தனழைவில, 



கழர்ுன் தவணனமயல ததிரேயம் பச்னச 

நரம்பில, ரவி்கனக்கக தவளிடத ததாள 

எலும்ப்க கதவில, மாரர்தணி கம ரவி்கனக 

முடிச்சுள இிறங்க மனிறந்த மாரபின் பிிரவில...

என்கக தநஞ்சு வரளகிறத. தாடரும் ஒரு 

முழங்க தீரர்தம் தந்தால டதவனல.

கடடவ ஒரு ஆச்சரதம். கரடிமனலயல, 
பூமியன் இந்த்க கணகாணா மூனலயல 

இிவவுவு அழைகா? சருஷ்டியன் விருதாவான 

தசலவு்கக டவறு சான்று என்ன டவணடும்? 
பதனற்ிற அழைக. ுருடவலநாதனின் 

ுருவினுதாடல விடசஷம். இப்டபா 
அபிதானவப் பார்கனகயல முஷதாகடவ 

டதான்ிறவிலனல. எங்கருந்டதா வத தப்பி வந்த 

மருணட பிராணி.

நலலடவனு, சாவிர்ிர அவள உதவி்கக வந்த 

விட்டாள.



“நம்கதகன்ன மாமி. விரல நறு்கக டபாிறாதா? 
சிசுகளு்ககச் சட்டிப் பாரப்பததாடன நம்கக 

சந்டதாஷம்!”

தர்ககம் டமடல ததாடர வதயலாத, பட்டாசு்க 
கனட பற்ி்க தகாணடத டபால ‘பட்பட் படார’ 

சர்தம் டகட்டு எலடலாரும் வாசலு்கக ஓடடினர. 
நான் சாவகாசமாய்ப் பின் வந்டதன்.

மாமியன் தம்பி டமாட்டார னச்ககளின் டமல 

வீற்ிருந்தான். அந்த நாளில ரஜபர்ர வீரன் 

இதடபால, சணனடயலிருந்த குனர டமல 

வீட்டு்ககர் ுரும்பி வந்ுருப்பான். முகர்ுல 

அிவவுவு தவற்ி.

“என்னடா அம்பி இத?”

(ஓட, இவும் ‘அம்பி’தா?)



“மலிவா வரும்டபால இரு்கக. என்ன அபிதா, 
வாங்கலாமா?”

மாமி எிரந்த விழந்தாள.

“அவனு என்ன டகளவி? தபிரதடமரு!”

“உன்னனததன்ன டகளவி? வாங்கப் டபாிறவன் 

நான்!”

“ஆமாம், என்னன்க டகட்னபதா? நான் என்ன 

உன் குகாலில  ஷத சாணி்கக சமானம்...”

“இடதா பார அ்ககா, இதனால தான் என்கக 

இங்டக வரடவ பிடி்கக மாட்டடன்கிறத. உன் 

சணனட ஸ்வாரஸ்தமா டவுமிரு்ககா, படு 
bore! வா அபிதா. பின்னால ஏறு, நாம் 
டபாகலாம்!”

“நானா?” அபிதா பின்னினடந்தாள.



“நதான், நடததான்! பின் என்ன உன் சர்ுதா? 
பதப்படாடத. உம் ஏறு!”

“நன்னாயரு்ககடா வதசுப் தபணனண ந 

கப்பிடிற ல்ஷணம்!”

“ந ஒருர்ுடத உடன் பிிறந்தாள டபாதம்டபால 

இரு்கடக! நான் தாரு உன் தம்பி, இவளு்கக 

மாமா!”

“இலனல இலனல. நான் இவாடுாடடடத 

வணடியல வடரன்.”

அபிதா முகர்ுல தவட்கம், பதம். கடடவ 
அவள அட்ககப் பாரர்தம் மீறும் ஒரு மகமச்ச.

தவறுங்னகதாடலடத இவன் கழர்னத 

தநிரர்த்க தகான்று விட்டால என்ன? இந்த 

சமதர்ுல, என் உடல பலம், ஆர்ுர பலம் 



அர்தனனேயம் என் இரு னகவிரலகளில வந்த 

வடிந்ுருப்பத என்கடக ததிரகிறத.

தபாறுனமயழைந்த அவன் முகம் சுளிர்தத. “உன் 
சர்ுடதி விட்டால வணடியல அப்பிறம் 

இடம் ஏத? இவா வணடியல வரர்த்ககளடு 

நாம் எட்டு  ஊனர எட்டு தரம் சுர்ு வந்தடலாம். 
வா வா அபிதா, டபாகலாம், வாடதன்!”

அவன் கரல தகஞ்சற்று, தகாஞ்சற்று.

“சிர, சிர, சனிமாவும் டிராமாவும், உன் 

தவளளிர்ுனரயல பா்ககிறத டபாிறாதா, இங்டக

டவடிற ந நடர்ு்க காட்ட்ணமா?” சர்ு சீி 
விழந்தாள. அபிதாவிடம் ுரும்பினாள. அவள 

முகம் எளளும் தகாளளும் தவடிர்தத. முகர்ுன்

மறு சலிரர்தத.

“தபாணடண, உன்கக சனிமா டபாய்ர்தான் 

ஆக்ணம்னா, ஏிர் ததானல! மாட்டடன், 



வரலடலன்ு டபரம் டபச தாரு்கக இந்தப் பூச்சு

டவணடி்க கட்கக? ‘மாட்டடன்னா, 
வலடலன்னா, தாரும் தாரும் வானழை்ககாய் 

தாும் டபால டகாபரம், கலலாப் பரணடி 
கப்பரணடி கச்சு மூச்சு மாப்பிரணடி’ இன்ும் 

வினுதாடிணடிரு்ககப் டபாடிறுா? 
ஜானவாசர்த்கக கார தவ்ககடிறாடமா 
யலனலடதான்ு கவனலப்பட்டுணடு 
மாப்பிளனுப் பிளனுதாணடான் தாடன 
வாஹைனம் இப்படவ வாங்கணடு 

வந்தவிட்டான். என் தீரமானர்ுல என்ன 

இரு்கக? பின்னால தான் னகனதப் பிடி்ககிறத 

இரு்ககடவயரு்கக. இப்படவ அவன் உன் 
னகனதப் பிடிச்சு இழ்ககாடம நடத டபாய் 

உ்ககாரந்தடு, இலடல ஆர்ுடலடத தங்கடு... 
எங்களு்கக டநரமாிறத!”

“அ்ககா! ந அபிதானவ எங்டக தங்க 
தவச்சுடுவிடதான்ு தாடன நாடன 

வந்ுரு்கடகன்!”



சிரப்பச் சர்தம் டகட்டுர் ுரும்பிடனாம். 
கரு்ககள ுணனணயல உட்காரந்த பா்கக 
தவட்டிதால தகாட்னடப் பா்கனக நறு்கக்க 

தகாணடிருந்தார. ஏன் இந்தச் சிரப்ப? 
நடுவாய்்ககாலில இப்படி அழ்ககர் தணி 

அலசுவத கணடா?

இலனல, மனர ‘லூஸா’?

அபிதா ஒன்றும் டபசவிலனல. பிலலிதனில ஏி 

உட்காரந்த தகாணடாள. கன்னங்களில மட்டும் 

இரணடு சவப்பர் ுட்டு. டமாட்டார னச்ககல, 
பிறப்பட்டு தவடி டபாட்டு்க தகாணடு கும்பிப் 

பிறந்தத. பின்னால ஒரு பழுர் ததானக தரர்ு 

அதன் டபா்கனக மனிறர்தத.

“தனழைனத அப்பிறம் நாள பூரா தமலலலாம்; 
வணடி பாரர்தணடு வாங்டகா” என்று மாமி 

அதட்டிவிட்டு, ுடீதரன்று பருஷாடுாடு 
டபசும் கச்சர்ுல உடம்னபேயம் கரனலேயம் 



ுடீதரன்று கறு்கக்க தகாணடு... 
(சக்ககவிலனல, முகர்னதர் ுருப்பி்க 

தகாணடடன்.)

“மாமா தரடிதாகலலிதா?”

“நான் வரவிலனல.” ஏன் இப்படிச் 

தசான்டனன்? என்கதக ததிரதவிலனல. சாவிர்ிர

என்னன டநர முகமாகப் பாரர்தாள.

“இலனல என்கக அலுப்பாயரு்ககிறத. 
உங்களுடன் கரு்ககள டபாய் வரட்டும். நான் 

வீட்னடப் பாரர்த்க தகாளகடிறன்.”

என்ுள பகந்த தகாணட அழம்ப 

சாவிர்ிர்ககர் ததிரந்த விட்டத. டமலும் 
வற்பறுர்த டவணடாம் என்று அவள தடுர்த 

விட்டாள.

வணடி தட்டுர் தடுமாிர் தளுாடி கண்ண்கக 



மனிறந்த பின் எந்டநரம் ுணனணயடலடத 

உட்காரந்ுருந்டதடனா ததிரதாத. டலசாய் 
மானர வலி்கக ஆரம்பிர்த விட்டத. ஒரு வணடு 

இடத பிறம் கும்பி வலத ப்ககமாய், உடலின் 

உள சுவிரல முதகப்பிறர்னதச் சுற்ி வந்த, 
இததர்னதர் தனுர்த்க தகாணடு உளடு 
கட்டியரு்ககம் கட்டில தங்க விணவிண எனர் 

ததிர்தத. சல கணங்கள கதந்த மீணடும் 

மீணடும் இடத ப்ரத்ஷணம். மாரனப இரணடு 
னககுாலும் பிடிர்த்க தகாணடால மட்டும் வலி

விட்டு விடுமா? தருவல அுகிரர்தத.

Heart Attack என்பத இததானா?

ஏற்தகனடவ இனதப் பற்ி டா்கடிரடம் 

டகட்டதற்க:

“நங்கள நனனர்த்க தகாணடிருப்பனத விடப் 

பன்மடங்க அுக வலி அந்த வலி. அடடப்பா! 
வலி ஏி்க தகாணடட டபாகம் டவகர்ுல, 



உச்சர்ுல வலி்ககிறத என்று தசாலவதற்க்க கட

உங்களு்கக டநரமிரு்ககாத. நனனவு 

தப்பிவிடும். நனனவு மீணடால உங்களு்கக 
மாரனடப்ப வந்தனதப் பற்ி நங்கள தசாலலிச் 
தசாலலிப் தபருனமபட்டு்க தகாணடிரு்கக 

முடிேயம். மீுாவிட்டால - well, அனதப் பற்ி, 
எனதப் பற்ிேயடம உங்களு்ககப்பிறம் என்ன?” 
என்று சிரர்த்க தகாணடட அவர னதிரதம் 

தசாலலியரு்ககிறார.

இத சகந்தனலயன் டகாபம்.

பிிறக அங்க உட்காரந்ுரு்கக முடிதவிலனல. 
ஆமாம், இந்த்க கந்தல பாய்்ககம், ஓடட்னடச் 
தசாம்ப்ககம் காவல இலலாவிட்டால தகட்டுப் 

டபாச்சா்ககம்! அபிதாவும் இங்க இலனல. இனி

என்கக இங்டக என்ன டவனல?

கதவு ுிறந்தத ுிறந்தபடி. நான் நடந்டதன்.



மாரபில தகா்கக மாட்டி்க கரடிமனல என்னனர் 

தன்னிடம் இழ்ககிறத. உயனர்க கடி்ககம் 
ஆலிங்கனர்ுல அனண்கக அடதா கானலர் 

தூ்கக்க கார்ுரு்ககிறத.

சகந்தனலனதேயம் இப்படிர்தான் அன்று 

இழர்ுரு்ககடமா?

சகந்தனல எப்படிச் தசர்ுருப்பாள? பச்சனல 

ஏடதும் ுன்ிறாுா? என் பிிரவு தாங்காமல 

இததம் தவடிர்தா? இலனல நனனர்த 
சமதர்ுல தாததாரு பலவந்தமுமிலலாமல 

உயர ந்ககம் ச்கு தபற்ிருந்தாடுா? 
“நனனர்டதன், தசர்டதன்.”

டமடல டபாய், ஆணடவன் எும் அந்த 

ஆளவிழங்கனதர் தான் டகட்க்ணம். டகட்டு 
என்ன? எப்பவும் அவனிடம் அந்த அசட்டுப் 

பன்னனகதான் உணடு. “அப்பப்டபா ந 
என்தனன்ன நனன்ககிறாடதா அததான்” எும் 



எுலும் பட்டு்க தகாளுாத புலு்ககர் 

தீரனவடதத?

எலலாம் நமிஷர்ுன் முறு்கடகற்ிறம் தான். 
டநற்று நதுனதடத மாற்ிறவலல விராட் 

பருஷனாய் உன்னன நனனர்தாய். இன்று 

என்ன? ஒரு தரும்னப்க கட அதன் 

இடர்ுலிருந்த அனச்கக ந ச்குதற்ிறவன். 
முட்டாள, தவறும் சந்தனன மட்டும் 

வாமவாகவிடுமா? ந சந்தனன்கடக இனரதாக 

விட்டாய். பார, சற்று முன் உன் 

கணதணுடரடத, அபிதானவ அவளிடமிருந்டத 

பிடுங்க (உன்னிடமிருந்த பற்றுவத 

இரு்ககட்டும் - என்ககச் சிரப்பாய் வருகிறத) 
தன் பின்னால ஏற்ி னவர்த்க தகாணடு 

டபாய்விட்டான்! பட்பட்பட் - டமாட்டார 
னச்ககள சப்தம் உன்கக்க டகட்கவிலனல?

மாரனபர் தனுர்த வலி கட மிறந்த நன்டிறன். 
ஆம், நனனவில அலல. தமய்தாடவ தவடி 



சப்தம் தூர இருந்த எட்டுகிறத. நனனவும் 

நனவும் இனழைந்த சமதடம ததிரதவிலனல. 
இந்தப் ப்ககமாய்ர்தான் தநருங்ககிறத.

பிரந்தத. அம்பிப்பதல, பதவணடி டமாகர்ுல 

சவாிர பழைக்க தகாணடிரு்ககிறான். 
அபிதாவு்ககர் தன் விரனசகனு்க காட்டி்க 

தகாணடிரு்ககிறான். கணமூடி டவகர்ுல 

வருகிறான்.

ஆனால என் கணகள இவனனப் பாரப்பதற்க 

இலனல. அவன் பின்னால, கந்தலும் ஆனடேயம்

கனலந்த, காற்ில டமலா்ககச் சிறகாட, 
முகர்ுல டவகதவி கர்தாடி்க தகாணடு-

அடுர்த கணம் என்ன டநரந்தததன்று 

விு்ககமாய் அப்டபாத ததிரதவிலனல. 
பின்னால எணணிததணணி தநஞ்சுர் தழம்பில,
நனனவின் தசத்ககலில அவதவம் 

அவதவமாய்ப் பிதங்க நற்கிறத.



மனலதடியல நந்ுதா, நாதா ததிரதாமல 
கனிறச் தசத்ககலில விட்டு நன்ிற கலலின் 
தமார்தாகாரர்ுல னச்ககல தபரும் சர்தர்தடன் 

டமாுற்று. (அனதர் தன் வத விட்டுர் தகரர்த 
எிந்த விட டவணடும் என்று அம்பிப் பதலு்கக

எணணடமா என்னடவா?) டமாுத டவகர்ுல 
பந்தாய் ஆள உதரம் எகி தபார்ததன்று 

பூமியல விழந்தத. அவன் ஒரு மூனல. அபிதா 

ஒரு மூனல -

- இலனல, என் கணகள அபிதானவப் 

பார்ககர்தான்.

அரச்சனனயல, அரச்சகன் னகயனின்று 
ஆணடவன் பாத கமலங்கனு டநா்ககப் 

பிறப்பட்ட மலர டபால, அபிதா, மனல டமல 
ுருடவலநாதர சன்னு டநா்கக ஏறும் 

படி்ககட்டின் - ஒன்று, இரணடு, மூன்ிறாவத படி 

டமல உுரந்த மலரந்தாள.



தன் டமல பழுனதர் தட்டி்க தகாணடு அம்பி 

என் ப்ககர்ுல வந்த நன்ிறான். அவு்கக ஒரு 

சராய்ப்ப்க கட இலனல. மயர தான் 

கனலந்ுருந்தத.

என்கக மாரவலி நன்று விட்டத.

அபிதா எழந்ுரு்ககவிலனல. இப்டபா்ககட 

அவனுர் ததாட ஏன் டதான்ிறவிலனல? அவள 

முகர்ுன் பன்னனக கட மாிறவிலனல.

மரர்ுலிருந்த தபான்னரளி ஒன்று டநடர அவள 

மார டமல உுரந்தத.

சற்று எட்ட டமாட்டார னச்ககள பற்ி எிரந்த 

தகாணடிருந்தத.

அபிதா - முற்றும் 

----------------
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